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2. Listado de abreviaturas 

En este punto cabe mencionar que no se han utilizado abreviaturas a lo largo del 

documento. 

 

3. Resumen ejecutivo 

3.1. Progreso general 

El progreso general del proyecto es satisfactorio. Durante el último trimestre de 2009, 

periodo en el cual conocíamos la resolución favorable al proyecto por parte de la 

Comisión, trabajamos intensamente en la planificación y organización del proyecto. De 

esta forma cuando a 1 de enero de 2010 empieza formalmente la implementación del 

proyecto teníamos avanzadas diversas tareas relativas a la organización del mismo. Por 

este motivo creemos que dedicar trabajo de los técnicos antes del inicio del proyecto fue 

una buena opción para luego poder cumplir las acciones previstas. A pesar de que el 

progreso es óptimo hemos tenido que modificar sensiblemente el cronograma de un par de 

acciones como se verá más adelante. 

3.2. Cumplimiento de los objetivos generales y viabilidad del plan de trabajo previsto 

Los objetivos generales planteados en el proyecto se están cumpliendo y estamos 

trabajando de manera satisfactoria con los socios beneficiarios y las autoridades 

competentes. Se ha constituido un ambiente de trabajo e implicación muy favorable y 

necesario para poder llevar a cabo la redacción de los planes de gestión de los espacios y 

también los proyectos ejecutivos así como el plan de ordenación de accesos. 

En general el plan de trabajo previsto se ha respetado al máximo, sobretodo en relación a la 

constitución del Consejo Director, las Comisiones Ejecutivas de cada uno de los espacios y 

la contratación del equipo técnico encargado de la redacción de los planes de gestión, 

proyectos ejecutivos y plan de ordenación de accesos. Solamente remarcar que la 

redacción de los planes de gestión ha sufrido un retraso de dos trimestres (acción A1) y la 

acción B6 de Restauración y limpieza de los espacios que se retrasa a inicios del 2011, El 

resto de acciones se desarrollan dentro del cronograma previsto. 

Por tanto y en base a lo conseguido hasta ahora, pensamos que es viable lograr los 

objetivos planteados y en los plazos previstos. 

3.3. Problemas que han surgido 

Durante los primeros meses de ejecución del proyecto han empezado obras de grandes 

infraestructuras que afectan a tres espacios de actuación del proyecto. Tal y como 

advertíamos en el formulario B4 de la candidatura del proyecto, creemos necesario poner 



de relieve esta información por si durante los próximos meses nos afecta de una manera u 

otra. De todas formas el equipo técnico del Consorci Alba-Ter está en contacto con los 

responsables de las obras para hacer un seguimiento de las mismas. 

Concretamente nos referimos a las siguientes obras: 

a) Construcción de un vado en el río Ter entre los municipios de Sant Gregori y 

Bescanó con el fin de transportar áridos desde una zona de extracción  situada en 

las cercanías. Esta actuación se encuentra a 200 metros aguas arriba de la zona 

TER1 del proyecto. No se prevén afectaciones destacables para el desarrollo del 

proyecto puesto que se han consensuado algunas medidas como por ejemplo la 

reducción de la velocidad de los camiones al transitar por este vado con el fin de 

evitar polvaredas excesivas y minimizar el ruido. La obra se ejecutó a finales del 

mes de agosto. Las obras han durado aproximadamente unas tres semanas.  

b) Ampliación de la autopista AP-7 en el tramo Fornells-Vilademuls. Estas obras 

afectan a la zona de actuación TER2 del proyecto. Las obras se han iniciado en 

abril de 2010 y la finalización está prevista para diciembre de 2011. Aunque esta 

obra cruza el espacio TER2 en la planificación del proyecto se había excluido la 

zona de servitud de la autopista. Cabe esperar que las zonas de acopio no afecten 

directamente la zona de actuación. Desde los servicios técnicos del Consorci Alba-

Ter se mantienen contactos regulares con los responsables de las obras y el técnico 

del ayuntamiento de Salt. 

c) Construcción de un puente sobre el río Ter en la ciudad de Girona. Esta obra afecta 

a la zona de actuación TER3 del proyecto. A principios de 2010 empezaron las 

obras previas a la ejecución del proyecto desbrozando toda la zona de afectación 

del puente. Esta obra aunque conlleva una reducción de la superficie de actuación 

de la zona TER3, las medidas compensatorias del proyecto prevén la recuperación 

y la naturalización del bosque de ribera una vez finalizada la obra. También está 

prevista la colocación de cajas nido para aves y quirópteros. Se prevé que las obras 

finalicen en febrero de 2012. Desde el Consorci Alba-Ter se hace un seguimiento 

sobre la ejecución de esta obra y se mantiene un contacto con los responsables de la 

obra.  

Desde el Consorci Alba-Ter se está haciendo un seguimiento exhaustivo y permanente de 

todos los proyectos que puedan afectar las zonas de actuación participando en todos los 

procedimientos de evaluación de impacto ambiental de los mismos.  

 

4. Parte administrativa 

 

4.1 Descripción de la gestión del proyecto 

El Consorci Alba-Ter, como beneficiario coordinador del proyecto, se encarga de las 

labores de coordinación y gestión del Riparia-Ter. En este sentido se ha trabajado desde el 



inicio del proyecto.  Durante el mes de enero se contrató al equipo técnico encargado de 

elaborar los planes de acción y los proyectos ejecutivos de los trabajos a realizar en las 

cuatro zonas. Asimismo, durante el mes de marzo se constituyeron el consejo director y las 

cuatro comisiones ejecutivas de cada uno de los espacios (TER1, TER2, TER3 i TER4), 

encargadas de supervisar el desarrollo de los planes de gestión, los proyectos ejecutivos y 

el proyecto de itinerarios y ordenación de los espacios. Estas comisiones sirven para buscar 

el consenso entre las distintas partes implicadas, entre ellas las autoridades competentes, 

con el fin de definir las acciones de conservación a llevar a cabo en cada espacio. Hasta la 

fecha estas comisiones se han reunido en dos ocasiones para los espacios TER2, TER3 y 

TER4 y tres reuniones para el espacio TER1. Asimismo se contrató a la Cátedra de 

Ecosistemas Litorales Mediterráneos de la Universidad de Girona, que asumió el 

seguimiento científico del proyecto. 

Por su parte, la responsable de actuaciones ha trabajado directamente con el equipo 

encargado de la redacción de los planes de gestión y proyectos que se llevaran a cabo a 

partir del 2011. 

Tal y como es preceptivo, se prevé la ejecución de una auditoría externa, para la 

verificación de los gastos contemplados y justificados en la ejecución del proyecto. En este 

sentido, desde la dirección del proyecto, hemos iniciado contactos con la empresa “GPM 

Auditors Associats, S.L.”, que realizará la auditoria. 

4.2 Organigrama del equipo del proyecto 

Un proyecto de estas características requiere una gestión organizada. Por ello, se ha 

complementado el organigrama, según el detalle siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

OFICINA TÈCNICA LIFE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Acuerdos de asociación 

Con el fin de cumplir con lo que determina el punto 4.8 de las Disposiciones Comunes, se 

han elaborado los documentos que contemplan los acuerdos del Consorci Alba-Ter con 

CONSEJO DIRECTOR 

2 Representantes políticos Consorci Alba-Ter (Ponç Feliu, Francesc Camps) 
1 Representante político de cada ayuntamiento implicado  
1 Técnico medio ambiente de cada municipio implicado  
1 Responsable Cátedra ecosistemas litorales UdG (Xavier Quintana) 
1 Representante de la Diputación de Girona (cofinanciador proyecto) 
1 Representante de la Agencia Catalana del Agua 
1 Representante del Departamento de Medi Ambiente y Vivienda 
2 Directores proyecto (Anna Magem y Dolors Roset) 
1 Responsable actuaciones proyecto (Teia Puigvert) 

 

COMISIÓN EJECUTIVA  TER1 
2 Directores proyecto (Anna Magem y Dolors Roset) 
1 Responsable actuaciones proyecto (Teia Puigvert) 
1 Representante político Ayunt. Bescanó , Sant Gregori y Salt 
1 Técnico municipal Ay. Bescanó, St.Gregori y Salt 
1 Responsable seguimiento científico (Xavier Quintana) 
1 Responsable político Consorci Alba-Ter (Ponç Feliu) 
1 Representante Agencia Catalana  del Agua 
1 Representante Departamento Medio Ambiente y Vivienda 

 

COMISIÓN EJECUTIVA  TER2 
2 Directores proyecto (Anna Magem y Dolors Roset) 
1 Responsable actuaciones proyecto (Teia Puigvert) 
1 Representante político del Ayuntamiento de Salt y Girona   
1 Técnico / técnicos municipales Ayuntamiento Salt/Girona  
1 Responsable seguimiento científico (Xavier Quintana) 
1 Responsable político Consorci Alba-Ter (Ponç Feliu) 
1 Representante Agencia Catalana  del Agua 
1 Representante Departamento Medi Ambiente y Vivenda 

COMISIÓN EJECUTIVA  TER3 
2 Directores proyecto (Anna Magem y Dolors Roset) 
1 Responsable actuaciones proyecto (Teia Puigvert) 
1 Representante político del Ayuntamiento de Girona  
1 Técnico / técnicos municipales Ayuntamiento Girona  
1 Responsable seguimiento científico (Xavier Quintana)  
1 Responsable político Consorci Alba-Ter (Ponç Feliu) 
1 Representante Agencia Catalana  del Agua 
1 Representante Departamento Medio Ambiente y Vivienda 

 

COMISIÓN EJECUTIVA  TER4 
2 Directores proyecto (Anna Magem y Dolors Roset) 
1 Responsable actuaciones proyecto (Teia Puigvert) 
1 Representante político del Ayuntamiento de Jafre  
1 Responsable seguimiento científico (Xavier Quintana)  
1 Responsable político Consorci Alba-Ter (Ponç Feliu) 
1 Representante Agencia Catalana  del Agua 
1 Representante  Departamento Medio Ambiente y Vivenda 

 

DIRECCIÓN PROYECTO 

2 Directores proyecto (Anna Magem i Dolors Roset) 

 

RESPONSABLE CAMPAÑA 
EDUCACIÓN Y 

SENSIBILIZACIÓN 
 

Lidia Traveria 

2 COORDINADORES 
REDACCIÓN PROYECTOS 
(Contratación desde 18/01/2010 

hasta 17/08/2010) 

 

2 TÉCNICO SOPORTE 
REDACCIÓN PROYECTOS 
(Contratación desde 18/01/2010 

hasta 17/08/2010) 

ADMINISTRATIVA 
  

(Anna Serra) 

RESPONSABLE 
ACTUACIONES 

 
Teia Puigvert 

DIRECTOR 
CIENTÍFICO 

 
Xavier Quintana 



cada uno de los beneficiarios asociados (Ajuntament de Bescanó, Ajuntament de Salt i 

Ajuntament de Girona), acuerdos en los que se describe su participación técnica y 

financiera en el proyecto. Para la redacción de los mencionados acuerdos ha sido necesario 

conocer el presupuesto de los planes de gestión y proyectos ejecutivos, por lo que la 

elaboración de este documento ha sufrido un cierto retraso, que ha impedido que el 

acuerdo esté ya aprobado por los respectivos ayuntamientos. Adjuntamos a este informe la 

redacción de los tres acuerdos, redacción que ha sido consensuada debidamente con los 

representantes municipales.  

 

5. Parte Técnica 

Desde el inicio del proyecto hasta el 30 de septiembre de 2010 se están llevando a cabo las 

acciones preparatorias del proyecto. Durante el mes de enero se contrató al equipo técnico 

encargado de elaborar estas acciones. Asimismo durante el mes de marzo se constituyeron 

las cuatro comisiones ejecutivas de cada uno de los espacios, encargadas de supervisar el 

desarrollo de los planes de gestión, los proyectos ejecutivos y el proyecto de itinerarios y 

ordenación de los espacios. Estas comisiones sirven para buscar el consenso, entre las 

distintas partes implicadas, entre ellas las autoridades competentes, con el fin de definir las 

acciones de conservación a llevar a cabo en cada espacio. Hasta la fecha estas comisiones 

se han reunido en dos ocasiones para las espacios TER2, TER3 y TER4 y tres reuniones 

para el espacio TER1. 

5.1. Acciones 

5.1.1. Acción A1. Elaboración de los planes de gestión del espacio  

Dentro de esta acción se ha elaborado un plan de gestión de cada una de las cuatro zonas 

de actuación. Actualmente estos planes se encuentran en fase de revisión por parte del 

equipo técnico del Consorci Alba-Ter y de los ayuntamientos implicados. Aunque 

propiamente el plan de gestión está terminado y consensuado con los ayuntamientos y 

autoridades competentes, no se da por finalizado porqué incluyen una breve descripción de 

las acciones A2 y A3 con el fin de facilitar la ejecución futura de todas las actuaciones 

contempladas en ellos. Así pues, se dispondrá de un documento que recogerá todas las 

actuaciones a desarrollar en cada uno de los cuatro espacios. Hemos optado por esta 

metodología con el fin de facilitar: a) la aprobación de un solo documento por parte de los 

ayuntamientos beneficiarios; b) integrar en un solo documento técnico toda la información 

relativa a cada uno de los espacios y c) para agilizar los trámites administrativos con los 

ayuntamientos beneficiarios, con las autoridades competentes y con las empresas que 

deberán llevar a cabo las actuaciones. Esta metodología conlleva un retraso en la 

aprobación de los planes de gestión que inicialmente estaba prevista para septiembre de 

2010. Como consecuencia está prevista la aprobación de los planes de gestión durante el 

último trimestre de 2010, debido a que nos tenemos que adaptar al calendario de reuniones 

de los órganos competentes de cada uno de los ayuntamientos beneficiarios. Esta 



modificación no conlleva el retraso de las acciones A2 y A3 ni de las acciones 

correspondientes al capítulo C y D.  

Esta acción se concreta en la elaboración de los siguientes planes de gestión. 

• Plan de gestión de la “Illa de la Pilastra” (zona TER1) 

• Plan de gestión de las “Deveses i hortes” (zona TER2) 

• Plan de gestión del “Bosc de Can Salvatella i Illa de Pedret) (zona TER3) 

• Plan de gestión de la “Illa d’Avall) (zona TER4) 

Desde el equipo técnico del Consorci Alba-Ter queremos destacar la buena predisposición 

de las autoridades competentes así como de los ayuntamientos implicados (tanto a nivel 

político como técnico), durante el proceso de  redacción de los planes de gestión ya que se 

valora muy positivamente la oportunidad que supone poder implementar un proyecto Life+ 

en estos espacios.  

No adjuntamos los planes de gestión por los motivos expresados anteriormente.  

5.1.2. Acción A2. Elaboración de los proyectos ejecutivos 

Actualmente se están elaborando las memorias valoradas correspondientes a algunas 

acciones de conservación previstas en los planes de gestión y que son necesarias para 

obtener los permisos de las autoridades competentes. A través de reuniones con las 

autoridades competentes (Agencia Catalana del Agua y Departamento de Medio Ambiente 

de la Generalitat de Catalunya) se ha  acordado que no es necesario elaborar proyectos 

ejecutivos ya que con memorias valoradas es suficiente.  

Los trabajos que se llevan a cabo actualmente correspondientes a esta acción son:  

a) Dos memorias valoradas para la zona TER2 que se corresponden a: 

1) Creación de zonas de inundación temporal ligadas al “canal de la Maçana” 

2) Ampliación de la zona inundable de la “Gorga d’en Quirze” 

b) Una memoria valorada para la zona TER3 correspondiente a: 

1) Recuperación de un antiguo brazo situado en el extremo sur de la “Illa de 

Pedret” 

c) Una memoria valorada para la zona TER4 correspondiente a: 

1) Creación de zonas de inundación temporal  

5.1.3. Acción A3. Elaboración de un proyecto de itinerarios y accesos 

Actualmente también se está elaborando el “Proyecto de ordenación de accesos y de 

itinerarios”. Este proyecto contempla las acciones necesarias para: a) ordenar los accesos 



de las zonas de actuación, b) definir los recorridos de los itinerarios de visita  y c) definir la 

señalización necesaria para divulgación de los valores naturales del espacio. 

Se trata de un solo documento que incluye las cuatro zonas de actuación y actualmente se 

está consensuando con los ayuntamientos beneficiarios y las autoridades competentes las 

propuestas concretas de ordenación de cada uno de los espacios.  

5.1.4. Acción C1. Control de especies vegetales exóticas invasoras  

El comienzo de la acción está previsto para el primer trimestre de 2011. 

5.1.5. Acción C2. Mejora forestal de los bosques aluviales y otros bosques de interés. 

El comienzo de la acción está previsto para el primer trimestre de 2011. 

5.1.6. Acción C3. Reforestación de hábitats de bosques de ribera 

El comienzo de la acción está previsto para el último trimestre de 2011. 

5.1.7. Acción C4. Restauración morfológica de márgenes  fluviales 

El comienzo de la acción está previsto para el primer trimestre de 2011. 

5.1.8. Acción C5. Recuperación de Zonas de inundación temporal. 

El comienzo de la acción está previsto para el primer trimestre de 2011. 

5.1.9. Acción C6. Restauración, mantenimiento y limpieza 

Está acción estaba prevista iniciarla durante el tercer trimestre de 2010 pero no ha 

empezado su ejecución. Tanto el Consorci Alba-Ter como los ayuntamientos beneficiarios 

prefieren centrar los esfuerzos en la elaboración de los documentos de planificación 

correspondientes al capítulo A. De las reuniones mantenidas con las autoridades 

competentes y los ayuntamientos beneficiarios acordamos que era más oportuno iniciar 

estos trabajos paralelamente a la ejecución de las otras actuaciones de conservación. Por lo 

tanto retrasamos la ejecución de esta acción hasta el primer trimestre del año 2011. 

5.1.10. Acción C7. Ordenación de los accesos y red de itinerarios 

El comienzo de la acción está previsto para el tercer trimestre de 2011. 

5.1.11. Acción D1. Tablones de anuncios, carteles y señalizaciones direccionales de 

itinerarios 

Durante el primer semestre de 2010 se ha instalado un tablón de anuncios en cada sede 

del coordinador beneficiario del proyecto, Consorci Alba-Ter (administrativa, Manlleu, y 

técnica, Salt), como espacio para ir colgando y exponiendo las novedades o convocatorias 

públicas para la contratación de servicios para ejecutar el proyecto.  

Se ha optado para colgarlos en estos dos lugares estratégicos repartidos a lo largo del 

ámbito fluvial objeto del proyecto y de fácil acceso al público, ya que las sedes están 



ubicadas en equipamientos culturales públicos de sendas poblaciones, “Museu Industrial 

del Ter” (Manlleu) y “Factoria Cultural Coma-Cros” (Salt).  

Estos tablones se mantendrán hasta el final del proyecto, en el año 2013. 

   Fotografías: imágenes de uno de los tablones colgados 

5.1.12. Acción D2. Divulgación del proyecto a través de un espacio web, material 

divulgativo sobre las actuaciones (folletos, newsletters, dípticos, autoguías…) y 

trabajo de comunicación 

Dentro de este apartado se han trabajado aquellos primeros aspectos básicos para dar a 

conocer el proyecto. El objetivo es divulgar todas las actuaciones y actividades realizadas 

en el marco del proyecto Life + Naturaleza “Recuperación de hábitats riparios del río Ter 

(Riparia-Ter)” para dar información y, a la vez, concienciar a la población y a los visitantes 

de los valores de los espacios naturales. Cabe destacar que en todas las acciones se ha 

reconocido el apoyo financiero comunitario y se han incorporado los distintos logotipos. 

Las acciones que se han realizado son: 

- Elaboración del logotipo “Riparia-Ter”. La primera acción que se llevó a cabo, a 
principios de año, y antes de la edición de cualquier otro tipo de material, fue la 
creación de un logotipo para identificar el proyecto con las palabras “Life Riparia-Ter”. 
Este logotipo ya se ha empezado a incluir en las acciones y materiales divulgativos. Es 
la “imagen de marca” del proyecto y su misión es que el público y el territorio 
identifiquen el proyecto y todas las actuaciones que se desprendan del mismo.  
En el logotipo se ha buscado la máxima simplicidad iconográfica y se ha jugado, 

básicamente, con dos colores que desprenden naturaleza: el azul y el verde. La 

verticalidad del logotipo con fondo azul representa el ámbito en el cual nos referimos, 

el río; y en verde marcamos los cuatro espacios de las actuaciones. Se han incluido, 

además, las palabras Life + Riparia Ter  

      .   Logotipo 

 

Mencionar que se han imprimido 250 adhesivos del logotipo para incluirlos en otras 

acciones de comunicación necesarias durante el proyecto, como en carpetas.  



- Puesta en funcionamiento de un espacio web propio del proyecto con el dominio: 
www.liferipariater.com. La página web está disponible en catalán, español e inglés y 
cuenta con distintos apartados: Actualidad, El río Ter, el Consorci Alba-Ter, El 
proyecto Riparia-Ter, Agenda, Galería, Descargas, Boletín y Contacto. La mayoría de 
estos apartados cuentan con subapartados. Además se han creado enlaces directos al 
programa Life + de la Unión Europea, a la Red Natura 2000, entre otros.  
En la página web oficial del coordinador beneficiario, el Consorci Alba-Ter 

(www.albater.org), también se ha creado un apartado dedicado al proyecte Life + 

Naturaleza “Recuperación de hábitats riparios del río Ter (Riparia-Ter)” con una 

explicación del proyecto. 

 

- Elaboración y edición de 5.000 dípticos para informar sobre el proyecto y describir las 
actuaciones previstas. El díptico se ha editado en cuatro idiomas: catalán, español, 
inglés y francés, en papel reciclado y en cuatricomía. El díptico ya se ha empezado a 
distribuir entre la población de las zonas de actuación, así como en conferencias y actos 
donde se ha podido difundir el proyecto.  
De momento, el díptico (unos 3.000 ejemplares) se ha repartido en: 

o los ayuntamientos y consejos comarcales adheridos al Consorci Alba-Ter 
o los ayuntamientos que actúan como socios beneficiarios del proyecto, Bescanó, 

Salt y Girona 
o los ayuntamientos de Sant Gregori y Jafre que también participan en el proyecto 
o la presentación de la “Ruta de l’Onyar” en Riudellots de la Selva el 13 de mayo 

de 2010 
o la Jornada “Aigua per Unir” que se organizó en Girona el 15 de mayo de 2010 
o se ha enviado por correo a otros organismos a nivel estatal que trabajan para 

mejorar el estado de los ríos 
o los organismos que patrocinan el proyecto: Diputación de Girona, 

Departamento de Medio Ambiente y Vivienda (servicios territoriales de Girona 
y sede de Barcelona), Agencia Catalana del Agua (Girona y Barcelona) y Obra 
Social “la Caixa” 

o las universidades con facultades de ciencias del territorio catalán: Universidad 
de Barcelona, Universidad Autónoma de Barcelona, Universidad Politécnica de 
Catalunya, Universidad Pompeu Fabra, Universidad de Girona, Universidad de 
Vic y Universidad de Lleida 

o instituciones que imparten ciclos formativos de grado medio y/o superior de 
trabajos forestales y de conservación del medio natural 

o el museo de la Mediterránea, Can Quintana, de Torroella de Montgrí-l’Estartit 
o a entidades medio ambientales del territorio catalán 
o a centros educativos que imparten bachillerato en lo largo del río Ter 
o a los Agentes Rurales del Gironès y el Baix Empordà 

 

- Redacción y envío del primer boletín informativo (newletter) acerca del proyecto y las 
diferentes acciones realizadas. El envío se realiza a través de una lista de distribución 



de correo electrónico y también se puede consultar en el espacio web habilitado para el 
proyecto. Además, en la página www.liferipariater.com  hay un espacio específico para 
subscribirse al boletín. El próximo número se enviará a finales de año, ya que la 
periodicidad es semestral.  
Apuntar que en el boletín mensual que edita el Consorci Alba-Ter, que recibe el 

nombre de “InfoTer” y que se puede consultar en la página www.albater.org, en cada 

número se incorporan noticias referentes al proyecto Life + Naturaleza “Recuperación 

de hábitats riparios del río Ter (Riparia-Ter)”. 

 

- Relación con los medios de comunicación (MCO). A finales de 2009, en concreto el 
21 de diciembre, se organizo una rueda de prensa para presentar el proyecto a los 
medios de comunicación (MCO). Se organizó en el pabellón de Fontajau (Girona) 
porque es de acceso fácil (con aparcamiento) y el río está al lado para que los medios 
gráficos, posteriormente, pudieran tomar imágenes. Se distribuyó nota de prensa de el 
acto. 
 

 

 
Fotografías: distintos momentos de la rueda de prensa del 21 de diciembre de 2009  

5.1.13. Acción D3. Organización de actos: presentación-conferencia, charlas locales y 
un congreso internacional 

En este apartado se han empezado a organizar aquellos actos que permiten la divulgación 

del proyecto y la interacción con el público interesado. Estas acciones facilitan el contacto 

directo con el público y así se puede hacer una divulgación precisa del proyecto y se 



difunden mejor los mensajes de sensibilización y necesidad de conservación de estos 

sistemas naturales.  

Las acciones que se han realizado son: 

- Presentación pública del proyecto-conferencia. El 11 de marzo de 2010, por la tarde, 
se organizó en la facultad de ciencias de la Universidad de Girona (UdG) una 
conferencia de presentación del proyecto a cargo del Director del Departamento de 
Ecología de la Universidad de Barcelona (UB), Doctor Francesc Sabater Comas, bajo 
el título “Las funciones del bosque de ribera mediterráneo”.  En la presentación 
asistieron unas 30 personas, con presencia de todos los socios del proyecto y 
representantes institucionales. 
 

 

 
Fotografías: distintos momentos de la conferencia del Doctor Francesc Sabater 

 
Para esta presentación se diseño una tarjeta de comunicación para invitar al público a 

asistir en ella que se difundió a través de correo electrónico a través de más de 350 

contactos que tiene el Consorci Alba-Ter. Mencionar que esta tarjeta servirá de 

maqueta para invitar a presentaciones y actos que se puedan llevar a cabo en el futuro. 

 



 
            
           Imagen: tarjeta de invitación a la conferencia 

 

 

También para preparar la conferencia se hizo un display del proyecto, con fotografías 

de los espacios. Además, este material servirá para presentaciones futuras, como ruedas 

de prensa sobre el terreno. El objetivo es visualizar la imagen del Life + Riparia-Ter.  

 

 
Imagen: resultado final del Display 

 

5.1.14. Acción D4. Campaña de educación y sensibilización. 

El comienzo de la acción está previsto para el primer trimestre de 2011. 

5.1.15. Acción D5. Elaboración de un informe final público “Layman’s report” 

El comienzo de la acción está previsto para el diciembre de 2013. 



5.1.16. Acción E1. Gestión del proyecto. 

La acción se describe en el apartado 4. 

5.1.17. Acción E2. Auditoría externa. 

La acción se describe en el apartado 4. 

5.1.18. Acción E3. Seguimiento científico 

Tal como estaba previsto en el proyecto, en marzo de 2010 se firmó un convenio entre el 

Consorci Alba Ter y la Càtedra d’Ecosistemes Mediterranis de la Universidad de Girona 

para el desarrollo del seguimiento científico del proyecto. En base a este convenio, la 

Cátedra se encarga de la realización de los siguientes estudios-seguimiento: 

1- Inventario y seguimiento de flora y vegetación 
2- Seguimiento de las comunidades de invertebrados acuáticos en las lagunas de 

inundación temporal 
3- Evaluación de la calidad del agua en las lagunas de inundación temporal 
4- Dirección y asesoramiento científico de las actuaciones realizadas en el proyecto 

Otras acciones del seguimiento científico, como el seguimiento de vertebrados, se ha 

subcontratado a Joaquim Pou Rovira (Sorelló Estudis al medi aquàtic).  

El inventario de flora y vegetación se viene realizando durante todo este año y ha servido 

para la definición de las actuaciones necesarias en cada una de las zonas del proyecto y 

para la realización de los planes de gestión. Para el seguimiento de las comunidades de 

invertebrados y evaluación de la calidad del agua, se han realizado algunos muestreos 

puntuales, pero se ha estimado mejor realizar los muestreos del seguimiento durante un 

ciclo de inundación (otoño 2010 – verano 2011), y no a lo largo de una año natural (2010), 

pero incluyendo dos ciclos de inundación diferentes (2009-2010 y 2010-2011). En lo que 

se refiere a la dirección científica del proyecto, el director de la Cátedra participa en el 

consejo asesor y en las diferentes comisiones ejecutivas, donde contribuye a establecer los 

criterios científicos que deben primar en las acciones del proyecto. 

5.1.19. Acción E4. Elaboración de informes de actividades. 

Para el cumplimiento de esta acción se trabaja en la redacción del presente informe de 

recepción. 

5.1.20. Acción E5. Elaboración de planes finales de gestión: Planes de Conservación 

Posteriores a Life + Naturaleza 

El comienzo de la acción está previsto para el último semestre de 2013. 

 

5.2. Disponibilidad de las licencias y autorizaciones requeridas 

Se procederá a la tramitación de las autorizaciones de la autoridad competente cuando se 

disponga de la documentación técnica aprobada por los ayuntamientos beneficiarios así el 



beneficiario coordinador. Está previsto el inicio de esta tramitación durante el último 

trimestre de 2010.   

5.3. Progreso previsto hasta el próximo informe 

Hasta el próximo informe los trabajos previstos serán:  

a) Aprobación de los planes de gestión y tramitación de las autorizaciones 

correspondientes  

b) Implementación de las acciones previstas en los cronogramas de los planes de 

gestión de cada uno de los espacios para el año 2011. Básicamente durante el año 

2011 se empezaran a desarrollar las acciones de conservación de los espacios 

(acciones comprendidas en el capítulo C, específicamente C1, C2, C4, C5, C6) 

c) Durante el 2011 se colocarán carteles en cada zona de actuación para anunciar y 

describir brevemente el proyecto (acción D1) 

d) Se continuará con los trabajos de actualización del espacio web, la edición de dos 

newsletters del proyecto y se seguirá manteniendo el contacto con los medios de 

comunicación (acciones D2) 

e) Se organizarán charlas territoriales en 2011, según los avances del proyecto (acción 

D3) 

f) Se organizarán visitas guiadas a estudiantes universitarios y se hará una exposición 

del proyecto dirigida a ayuntamientos, escuelas e institutos, también se harán 

carteles de la exposición para darla a conocer (acciones D4) 

g) Seguimiento administrativo y financiero del proyecto, de acuerdo con las 

directrices marcadas por las Disposiciones comunes y otros documentos de 

referencia. 

h) Se seguirá trabajando en las diferentes tareas determinadas en el seguimiento 

científico del proyecto, por parte de la Cátedra d’Ecosistemes Litorals Mediterranis 

y de Sorelló Estudis al medi aquàtic, responsables de estos trabajos. 

  

 

 

 

 

 

 



 Modificación del cronograma inicial del proyecto (septiembre 2010) 

Actio n 2010 2011 2012 2013

Number/name I I I I I I IV I I I I I I IV I I I I I I IV I I I I I I IV

A. Prep arato ry actio n s, elab o ratio n o f man ag emen t p lan s an d /or actio n p lan s :

1 . Pla n e s d e  g e stió n

���� ����

���� ���� ���� ����

2 . Pro ye cto s e je cu tivo s
���� ����

���� ����

3 . Pro ye cto  d e  itin e ra rio s y o rd e n a ció n  
���� ����

���� ����

B . Pu rch ase/ lease o f lan d an d /o r r ig h ts : N /A

C . C o n crete co n servatio n actio n s :

1 . C o n tro l d e  e sp e cie s in va so ra s

���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

2 . M e jo ra  fo re sta l d e b osq u e s alu via le s
���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

3 . R e fo re sta ció n  d e  b osq u e s de  rib e ra
���� ���� ���� ���� ���� ����

���� ���� ���� ���� ���� ����

4 . R e sta u ra ció n  d e  m árg e ne s flu via le s
���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

5 . R e cu p e ra ció n  d e  zo n as d e  in un d ació n  te mp o ra l
���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

6 . R e sta u ra ció n , m a n te n im ie n to  y lim p ie za

���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

7 . Ord e n a ció n  a cce so s y re d  d e  itin e ra rio s
���� ���� ���� ���� ���� ����

���� ���� ���� ���� ���� ����

D . Public awareness and dissemin atio n of resu lts :

1 . Tablones de  anuncios, ca rte les y señalización  
���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

2 . D ivu lgación de l proyecto: Web , fo lle tos
���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

3 . Organ ización  de  actos
���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

4 . Cam paña de educación  y sensib ilización
���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

5 . Laym an ’s report ����

����

E. Overall pro ject o peration and monitor ing:

1 . Gestión de l proyecto
���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

2 . Audito ria  exte rna
���� ����

���� ����

3 . Segu im iento  cien tífico
���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

4 . In form es de actividades

���� ���� ���� ���� ����

���� ���� ���� ���� ����

5 . Planes de  conse rvación posterio res a L IFE +
���� ����

���� ����

 

           Propuesta inicial de cronograma  



           Acciones que sufren una modificación (septiembre 2010) en relación al cronograma 

inicial 

           Acciones que no sufren ninguna modificación (septiembre 2010) en relación al 

cronograma inicial 

 

6. Parte financiera 

6.1 El sistema de contabilidad 

La responsable administrativa del proyecto ejerce los trabajos de control del presupuesto y 

de la contabilidad, así como de los expedientes de contratación necesarios para la ejecución 

del proyecto.  

Para el control del proyecto RipariaTer, el presupuesto general de gastos del Consorci 

Alba-Ter incluye las siguientes partidas presupuestarias, dentro del programa 172L, 

referencia que antecede a la numeración de las partidas de gastos 

• 172L 14301  Personal Life+ 

• 172L 16000  Cuotas seguridad social Life+ 

• 172L 22615  Gastos diversos de carácter general Life + 

• 172L 22616  Prestación de servicios Life+ 

• 172L 23120  Desplazamientos Life+ 

Estas partidas presupuestarias forman parte del proyecto contable referencia “2009 2 

LIFE+ 1” denominado “Life+ Riparia Ter”, que permite una gestión diferenciada de las 

anotaciones contables relacionadas con el proyecto. 

6.2 Disponibilidad de la cofinanciación 

La cofinanciación prevista para el proyecto no ha sufrido ninguna modificación, por lo que 

podemos garantizar una buena disponibilidad de los importes previstos inicialmente. 

6.3 Gastos realizados 

Budget breakdown 

categories 

Total cost in 

€ 

Costs incurred 

from the start 

date to 01.01.2010 

in € 

% of total costs 

1. Personnel 235.215 94.603,92 40,22% 

2. Travel and subsistence 11.500 1.034,40 8,99% 



 

Action number and name  Foreseen 
costs  

Spent so 
far  

Remaining   Projected 
final cost 

A1 Planes de gestión 32.002,00 29.203,36 2.798,64 
 

  

A2 Proyectos ejecutivos 25.000,00 21.980,00 3.020,00 
 

  

A3 Proyecto itinerarios 15.000,00 14.120,00 880,00 
 

  

C1 Control invasoras 68.640,00 0,00 68.640,00 
 

  

C2 Mejora forestal bosques ribera 93.750,00 0,00 93.750,00 
 

  

C3 Reforestación bosques ribera 45.500,00 0,00 45.500,00 
 

  

C4 Restauración márgenes fluviales 25.000,00 0,00 25.000,00 
 

  

C5 Zonas de inundación temporal 100.000,00 0,00 100.000,00 
 

  

C6 Restauración, mantenimiento y limpieza 96.500,00 0,00 96.500,00 
 

  

C7 Accesos y red de itinerarios 100.000,00 0,00 100.000,00 
 

  

D1 Tablones de anuncios, carteles y 
señalización 35.000,00 77,02 34.922,98 

 

  

D2 Material divulgación y espacio web 36.000,00 9.391,21 26.608,79 
 

  

D3 Organización de actos 10.000,00 1.514,89 8.485,11 
 

  

D4 Campaña de educación  y sensibilización 24.997,00 2.033,99 22.963,01 
 

  

D5 "Layman's report" 1.000,00 0,00 1.000,00 
 

  

E1 Gestión del proyecto 154.711,00 28.300,97 126.410,03 
 

  

E2 Auditoría externa 6.000,00 0,00 6.000,00 
 

  

E3 Dirección y seguimiento científico 60.000,00 10.558,32 49.441,68 
 

  

TOTAL 929.100,00 117.179,76 811.920,24 
 

  

 

3. External assistance 395.390 10.558,32 2,67% 

4. Durable goods  235.000 77,02 0,03% 

                     

Infrastructure 
200.000 0 0,0% 

                     Equipment 35.000 77,02 0,22% 

                      Prototype 0 0 0.0% 

5. Land purchase / long-

term lease 
0 0 0.0% 

6. Consumables 41.995 9.391,21 22,36% 

7. Other Costs 10.000 1.514,89 15,15% 

8. Overheads  0 0 0.0% 

TOTAL 929.100,00 117.179,76 12,61% 



 

 

7. Anexos  

7.1. Acuerdos de asociación  

Acuerdo Ayuntamiento de Bescanó 

 

ACORD D’ASSOCIACIÓ respecte al projecte LIFE+ 

RIPARIA-TER  LIFE08NAT/E/000072 

Ajuntament de Bescanó / Consorci Alba-Ter 

1. Identificació de les parts contractants 

El Beneficiari Coordinador  

Nom de l’entitat  CONSORCI ALBA-TER 

Adreça completa  Plaça Fra Bernadí, 6      

08560-MANLLEU 

ES511-SPAIN 

representat per 

Nom    FRANCESC CAMPS I SAGUÉ 

Càrrec de la persona  President del Consorci Alba-Ter 

 

I 

 

El Beneficiari Associat  

Nom de l’entitat  AJUNTAMENT DE BESCANÓ 

Adreça completa  Plaça Joan Maragall, 3 

    17162-BESCANÓ 

    ES511-SPAIN 

representat per     

Nom    XAVIER SOY I SOLER 



Càrrec de la persona  Alcalde-president de l’Ajuntament de Bescanó 

ACORDEN: 

2. Assumpte 

Aquest acord d’associació fa referència al projecte següent: 

- Nom del projecte  RECUPERACIÓ D’ HÀBITATS RIPARIS DEL RIU TER (Recovery 
of riparian habitats of the Ter river). 

- Acrònim  RIPARIA-TER. 

- Referència de l’acord de subvenció, signat el 14 de desembre de 2009, 
LIFE08NAT/E/000072. 

- Durada del projecte 48 mesos entre 1-1-2010 i 31-12-2013. 

- Costos permesos màxims  929.100 euros 

- Taxa de finançament de la UE 50% del cost total subvencionable, amb una contribució 
màxima de 464.550 euros. 

L’acord de subvenció signat pel beneficiari coordinador i la Comissió Europea, incloent-hi 

les disposicions especials, les Disposicions Comunes, la proposta de projecte completa i la 

resta d’annexos, forma part integrant d’aquest acord d’associació. 

Les disposicions de l’acord de subvenció, incloent-hi la declaració signada pel beneficiari 

associat (Disposicions Comunes: Articles 5.2 i 5.3), tindran prioritat sobre qualsevol altre 

acord entre el Consorci Alba-Ter i l’Ajuntament de Bescanó que pugui afectar l’execució 

de l’esmentat acord. 

3. Durada 

La durada de l’acord d’associació comença en el moment de la signatura de l’última de les 

dues parts (Consorci Alba-Ter / Ajuntament de Bescanó) i acaba en la data d’aprovació, 

per part de la Comissió, dels informes tècnics i financers finals. 

4. Funcions i obligacions del Consorci Alba-Ter 

4.1 El Consorci Alba-Ter, com a beneficiari coordinador, és l’únic responsable jurídic i 
financer, davant la Comissió, de la complerta execució del projecte i de la consecució dels 
seus objectius, així com de la difusió dels resultats del projecte. 

4.2 L’Ajuntament de Bescanó, com a beneficiari associat, mitjançant la declaració signada 
annexa a l’acord de subvenció, atorga al Consorci Alba-Ter poders per actuar en el seu 
nom i pel seu compte, en la signatura de l’esmentat acord de subvenció i de les seves 
eventuals clàusules addicionals posteriors amb la Comissió Europea. 

4.3 El Consorci Alba-Ter accepta totes les disposicions de l’acord amb la Comissió. 

4.4 En virtut del  la declaració signada pel beneficiari associat, només el Consorci Alba-Ter té 
dret a rebre fons de la Comissió i té la obligació, si s’escau, de distribuir les quantitats 
corresponents als beneficiaris associats en proporció a la seva participació en el projecte, 
en un termini màxim de quinze dies d’ençà del cobrament d’aquests fons. 



4.5 Si la contribució financera prevista per al projecte, registra alguna reducció en l’aportació 
d’un cofinançador, el Consorci Alba-Ter, de comú acord amb els beneficiaris associats, 
estarà obligat a trobar els recursos necessaris per tal que el projecte pugui realitzar-se 
correctament. La Comissió no augmentarà en cap cas la seva contribució ni el tipus de 
cofinançament. 

4.6 No obstant el que disposa l’article 24 de les disposicions comuns, que regula la contribució 
financera de la Comunitat al projecte, el Consorci Alba-Ter, com a beneficiari coordinador, 
aportarà una contribució financera al projecte. 

4.7 El Consorci Alba-Ter constituirà l’únic punt de contacte per a la Comissió i serà l’únic 
participant que l’informarà directament dels progressos tècnics i financers del projecte. Per 
tant, serà el Consorci Alba-Ter qui entregui a la Comissió tots els informes necessaris, de 
conformitat amb el que disposa l’article 12 de les Disposicions Comuns. No obstant això, 
el Consorci Alba-Ter proporcionarà a l’Ajuntament de Bescanó i d’altres beneficiaris 
associats, còpies dels informes tècnics i financers aportats a la Comissió, així com de les 
reaccions de la Comissió davant d’aquests documents. Tanmateix, el Consorci Alba-Ter 
informarà a l’Ajuntament de Bescanó sobre qualsevol gestió important davant la Comissió 
relacionada amb el projecte, per exemple sol·licituds d’esmenes a l’acord de subvenció i la 
resposta donada per la Comissió a aquestes sol·licituds. 

4.8 El Consorci Alba-Ter concertarà amb tots els beneficiaris associats acords en els que es 
descrigui la seva participació tècnica i financera en el projecte. Aquests acords seran 
totalment compatibles amb l’acord de subvenció signat amb la Comissió, faran referència 
de manera precisa a les Disposicions Comuns i inclouran, com a mínim, els aspectes 
descrits en les directrius emeses per la Comissió. Tanmateix, aniran signats pel beneficiari 
coordinador i els beneficiaris associats i es notificaran a la Comissió en un termini de nou 
mesos a partir de la data d’inici del projecte. Les disposicions de l’acord de subvenció, 
incloent-hi la declaració signada pel beneficiari associat  (article 5, apartats 2 i 3 de les 
Disposicions Comuns),  prevaldran sobre qualsevol conveni signat entre el beneficiari 
associat i el beneficiari coordinador que pugui afectar a l’aplicació de l’acord entre el 
beneficiari coordinador i la Comissió anteriorment esmentat.  

5. Funcions i obligacions de l’Ajuntament de Bescanó 

5.1 Els beneficiaris associats, entre els quals l’Ajuntament de Bescanó, són exclusivament les 
organitzacions indicades com a tals en el projecte i compromeses a executar-lo segons les 
modalitats oportunes. L’Ajuntament de Bescanó signarà l’acord previst a l’article 4 apartat 
8, i intervindrà directament en la contractació del subministrament i instal·lació de l’aguait 
inclòs al projecte d’ordenació d’accessos i d’itineraris, sempre segons el Pla de Gestió 
aprovat per a la zona TER 1 i els documents que se’n desprenen, actuacions que han estat 
consensuades adequadament amb la Comissió Executiva de la mateixa zona. 

5.2 L’Ajuntament de Bescanó confirma la declaració que varen signar, annexa a l’acord de 
subvenció, per la qual concedeix poders al Consorci Alba-Ter per actuar en el seu nom i 
pel seu compte davant la Comissió, en la signatura de l’acord de subvenció i de les seves 
possibles esmenes o clàusules addicionals posteriors. En conseqüència, l’Ajuntament de 
Bescanó autoritza el Consorci Alba-Ter per assumir plena responsabilitat legal als efectes 
de l’execució de l’acord. 

5.3 L’Ajuntament de Bescanó accepta totes les disposicions de l’acord amb la Comissió, en 
concret totes les que afecten els beneficiaris associats i al beneficiari coordinador. En 
particular, reconeix que, en virtut de la declaració que varen signar, el Consorci Alba-Ter 



és l’únic beneficiari que pot rebre el finançament de la Comissió i distribuir les quantitats 
corresponents a la participació dels beneficiaris associats en l’acció. 

5.4 L’Ajuntament de Bescanó es compromet a fer tot allò que sigui possible per ajudar al 
Consorci Alba-Ter a complir amb les obligacions adquirides en virtut de l’acord de 
subvenció. En concret, l’Ajuntament de Bescanó proporcionarà al Consorci Alba-Ter 
qualsevol document o informació tècnica i financera que aquest pugui necessitar, en el 
termini més breu possible. 

5.5 L’Ajuntament de Bescanó, aportarà 20.000 euros com a contribució financera al projecte, 
d’acord amb els següents paràmetres: 

Exercici 2011, l’Ajuntament de Bescanó abonarà al Consorci Alba-Ter la quantitat de 

6.970,49 euros, com a part de la seva aportació al projecte i d’acord amb la seva condició 

de beneficiari associat. 

Exercici 2012, l’Ajuntament de Bescanó abonarà al Consorci Alba-Ter la quantitat de 

6.970,50 euros, com a part de la seva aportació al projecte i d’acord amb la seva condició 

de beneficiari associat. 

Exercici 2013, l’Ajuntament de Bescanó executarà directament la contractació del 

subministrament i instal·lació de l’aguait que, al projecte d’ordenació d’accessos i 

d’itineraris, hi consta per un import de 6.059,01 euros, d’acord amb la seva condició de 

beneficiari associat. En cas que, a l’hora d’efectuar la contractació, aquesta es signi per un 

import inferior al assenyalat en el projecte, l’Ajuntament de Bescanó abonarà la diferència 

al Consorci Alba-Ter, com a liquidació de la seva aportació al projecte. 

6. Obligacions comunes tant del beneficiari coordinador com del beneficiari associat 

6.1 El Consorci Alba-Ter i els beneficiaris associats, entre ells l’Ajuntament de Bescanó, 
portaran una comptabilitat actualitzada de conformitat amb les normes comptables 
habituals imposades per la legislació o la normativa vigent. Per poder justificar les 
despeses i ingressos s’establirà un sistema de comptabilitat analítica ó de centres de cost. 
El beneficiari coordinador i els beneficiaris associats conservaran, durant el projecte i al 
menys durant els cinc anys posteriors al pagament final, els comprovants que justifiquin 
adequadament totes les despeses, rendes i ingressos del projecte notificats a la Comissió, 
tals com els documents de les licitacions, les factures, les ordres de compra, els justificants 
de pagament, les nòmines i qualsevol altre document utilitzat per el càlcul i la presentació 
de despeses. Aquesta documentació serà clara, precisa i efectiva i haurà de presentar-se a la 
Comissió quan aquesta ho sol·liciti. El Consorci Alba-Ter guardarà còpia de tots els 
justificants de tots els beneficiaris associats. 

S’estableixen les següents dates, com a límit perquè l’Ajuntament de Bescanó enviï còpies 

de la documentació acreditativa de les despeses efectuades en el marc del projecte, al 

Consorci Alba-Ter: 

• 30 de novembre de 2011. 

• 30 de novembre de 2012. 

• 31 de gener de 2014. 



Aquesta limitació respon a la necessitat del Consorci Alba-Ter de disposar d’aquesta 

documentació per a la redacció dels informes que ha de trametre a la Comissió en les 

següents dates: 

• 31 de desembre de 2011. 

• 31 de desembre de 2012. 

• 31 de març de 2014.  

6.2 El Consorci Alba-Ter i l’Ajuntament de Bescanó es comprometen a cuidar que totes les 
factures portin una referència clara al projecte (la indicació “RIPARIA-TER 
LIFE08NAT/E/000072”) i que les relacioni amb el sistema de comptabilitat analítica (per 
exemple, la indicació de la partida pressupostària relacionada amb el projecte, a la factura). 

6.3 Ambdós organismes,  Consorci Alba-Ter i Ajuntament de Bescanó, es comprometen a 
donar publicitat al projecte i als seus resultats, esmentant sempre l’ajuda comunitària 
rebuda, segons allò que indica l’article 13 de les Disposicions Comuns 

6.4 El Consorci Alba-Ter i l’Ajuntament de Bescanó compartiran, a títol gratuït, els 
coneixements tècnics necessaris per a la realització del projecte. 

6.5 Tant el Consorci Alba-Ter com l’Ajuntament de Bescanó confirmen que no actuaran, dins 
del context del projecte, com a subcontractistes o proveïdors l’un de l’altre o de qualsevol 
altre beneficiari associat. 

7. Cofinançadors del projecte 

El Consorci Alba-Ter i els beneficiaris associats, entre ells l’Ajuntament de Bescanó, 

concertaran amb els cofinançadors els acords que siguin necessaris per assegurar el 

cofinançament del projecte, sempre que tals acords no infringeixin les obligacions 

imposades al beneficiari coordinador i/o als beneficiaris associats per l’acord de subvenció. 

8. Subcontractistes 

8.1 L’adjudicació de subcontractes, tan per part del beneficiari coordinador com dels 
beneficiaris associats, s’ajustarà a les normes de contractació pública aplicables, d’acord 
amb la legislació vigent i les directives comunitàries sobre els procediments que la 
regeixen. Les normes de licitació esmentades, seran també d’aplicació en el cas de 
l’adquisició de bens d’equip o duradors. 

8.2 Totes les factures emeses pels subcontractistes faran una referència clara al projecte LIFE+ 
(la indicació “RIPARIA-TER LIFE08NAT/E/000072”) i a la comanda/contractació 
emesos pel beneficiari. Totes les factures inclouran, també, els detalls necessaris que 
permetin la identificació dels elements individuals coberts pel servei lliurat, és a dir, una 
descripció clara i el cost de cadascun dels elements. 

9. Responsabilitat civil 

El Consorci Alba-Ter i els beneficiaris associats, entre ells l’Ajuntament de Bescanó, 

assumiran la responsabilitat total davant de tercers, fins i tot la responsabilitat per 

qualsevol tipus de dany sofert mentre el projecte estigui en execució. 

10. Conflicte d’interessos 



10.1 El Consorci Alba-Ter i tots els beneficiaris associats, entre ells l’Ajuntament de Bescanó, 
s’obliguen a adoptar totes les mesures necessàries per prevenir qualsevol risc de conflicte 
d’interessos que puguin posar en perill l’execució imparcial i objectiva de l’acord. Un 
conflicte d’interessos pot resultar, en particular, d’interessos econòmics, territorials, 
d’afinitats polítiques o nacionals, de raons familiars o emocionals o de qualsevol altre 
comunitat d’interessos. 

10.2 Tota situació constitutiva d’un conflicte d’interessos o susceptible de conduir-hi durant 
l’execució de l’acord de subvenció, haurà de posar-se immediatament i per escrit en 
coneixement de la Comissió. El beneficiari coordinador i tots els beneficiaris associats 
adoptaran immediatament totes les mesures necessàries per resoldre aquesta situació. La 
comissió es reserva el dret a comprovar l’oportunitat d’aquestes mesures i podrà prendre 
d’altres, si ho considera necessari. 

11. Informes tècnics d’activitat 

El Consorci Alba-Ter haurà de tenir al corrent a la Comissió de l’evolució i els resultats del 

projecte LIFE+, mitjançant l’entrega del següents informes: 

• Un informe inicial, que s’entregarà abans del dia 30 de setembre de 2010. 

• Un informe intermig, que s’entregarà abans del dia 31 de desembre de 2011. 

• Un informe de progrés, que s’entregarà abans del dia 31 de desembre de 2012. 

• Un informe final, que s’entregarà abans del dia 31 de març de 2014. 

No obstant això, la Comissió podrà sol·licitar en qualsevol moment informe sobre la gestió 

tècnica i/o financera del projecte. 

Per a la redacció i posterior tramesa d’aquests informes, els beneficiaris associats i d’entre 

ells l’Ajuntament de Bescanó, proporcionaran qualsevol informació rellevant al Consorci 

Alba-Ter en el moment escaient abans de l’enviament dels informes a la Comissió, així 

com informació addicional en cas que la Comissió ho sol·licités. 

12. Accions de comunicació, publicitat per al suport de la Comunitat i productes 

audiovisuals 

El beneficiari coordinador i els beneficiaris associats donaran publicitat al projecte i als 

seus resultats, esmentant sempre l’ajuda comunitària rebuda, detallant aquest aspecte en 

cada informe d’activitat 

L’article 13 de les Disposicions Comuns especifica l’abast que han de tenir aquestes 

accions de comunicació i publicitat, a les quals s’obliguen tant el Consorci Alba-Ter com 

l’Ajuntament de Bescanó. 

13. Confidencialitat 

La Comissió, el Consorci Alba-Ter i l’Ajuntament de Bescanó es comprometen a preservar 

el secret de qualsevol document, informació o altre material que se’ls transmeti 

confidencialment, la revelació de la qual pugui danyar l’altra part. Les parts queden 

vinculades per aquesta obligació, fins i tot després de la data de finalització del projecte. 

Les dades personals incloses en el projecte s’introduiran en un instrument de gestió 



electrònica, que es posarà a disposició de la Comissió Europea, les demés institucions 

comunitàries i l’equip extern de seguiment, que estan subjectes a un acord de 

confidencialitat. Aquest instrument de gestió s’utilitza exclusivament per gestionar els 

projectes LIFE. 

 

14. Informes financers 

Pel que fa a la declaració final de despeses i ingressos, l’Ajuntament de Bescanó 

proporcionarà al Consorci Alba-Ter una “declaració resumida dels costos de participació” 

datada i signada el 31 de gener de 2014 com a molt tard.  

Per al control de la gestió de projectes i, també, per a l’elaboració d’informes, es podrà 

convocar sessió de la Comissió Executiva del TER1, creada per al seguiment de les 

actuacions a realitzar en aquesta zona. 

L’Ajuntament de Bescanó està obligat a informar dels costos especificats a les 

Disposicions Comunes i a l’acord de subvenció. Tanmateix, el beneficiari associat es 

compromet a complir la Part II “disposicions financeres” de les Disposicions Comuns de la 

Comissió. 

15. Costos aplicables estimats i contribució financera del beneficiari associat al 

projecte 

15.1 L’Ajuntament de Bescanó executarà accions amb un cost total estimat de 6.059,31 euros. 

15.2 L’Ajuntament de Bescanó contribuirà al projecte amb l’aportació directa de 13.940,69 
euros de recursos financers propis. 

15.3 Els costos totals estimats incorreguts per l’Ajuntament de Bescanó seran revisats 
regularment durant el projecte. Les quantitats especificades en aquest article poden ser 
modificades d’acord amb el Consorci Alba-Ter, que tindrà en compte els costos totals del 
projecte incorreguts per tots els participants i sempre que les modificacions siguin en línea 
amb l’acord de subvenció en relació amb el pressupost del projecte. 

15.4 L’acord final estarà basat en l’avaluació de la Comissió de la declaració final de despeses i 
ingressos i més concretament en els costos aplicables acceptats pel projecte. 

16. Terminis de pagament 

16.1 Les aportacions de l’Ajuntament de Bescanó al Consorci Alba-Ter s’hauran de realitzar a 
qualsevol dels comptes corrents del beneficiari coordinador. 

16.2 Els pagaments de l’Ajuntament de Bescanó al Consorci Alba-Ter, de les seves aportacions 
previstes per als exercicis 2011 i 2012, s’efectuaran dintre el tercer trimestre de cada any. 

16.3 El Consorci Alba-Ter i l’Ajuntament de Bescanó acorden que tots els pagaments són 
considerats pagaments de prefinançament fins que la Comissió hagi aprovat els informes 
tècnics i financers finals. 

17. Auditoria financera de la Comissió 

La Comissió, o qualsevol representant autoritzat per ella, podrà efectuar una auditoria al 

Consorci Alba-Ter o a qualsevol beneficiari associat, i per tant a l’Ajuntament de Bescanó, 



en qualsevol moment durant el període d’execució del projecte i els cinc anys posteriors al 

pagament final de la contribució comunitària, a que es refereix l’article 28.4 de les 

Disposicions Comuns. 

18. Comprovacions i inspeccions 

El Consorci Alba-Ter i l’Ajuntament de Bescanó es comprometen a facilitar l’accés als 

llocs on s’està portant a terme el projecte, així com a la documentació referent a la seva 

gestió tècnica i financera, d’acord amb el que s’estableix a l’article 33 de les Disposicions 

Comuns.  

19. Cessament de l’acord d’associació 

19.1 L’acord d’associació entre el Consorci Alba-Ter i l’Ajuntament de Bescanó, cessarà 
anticipadament, sense cap indemnització per part del Consorci Alba-Ter a l’Ajuntament de 
Bescanó, en els següents cassos: 

o Si l’Ajuntament de Bescanó, sense cap raó tècnica o econòmica vàlida, incompleix alguna 
de les obligacions fonamentals que li imposa l’acord d’associació signat. 

o Si l’Ajuntament de Bescanó és responsable de irregularitats substancials en la gestió del 
projecte. 

o Si, d’acord amb el que estableix l’article 19 de les Disposicions Comuns, es dona un 
cessament anticipat de l’acord de subvenció del projecte signat entre la Comissió i el 
Consorci Alba-Ter. 

19.2 Per a la resolució de l’acord d’associació, el Consorci Alba-Ter aplicarà un procediment 
standard o un procediment urgent, amb els mateixos paràmetres que es detallen a l’article 
19 de les Disposicions comuns en relació a l’acord de subvenció del projecte. 

19.3 En cas de resolució de l’acord de subvenció, el Consorci Alba-Ter podrà demanar la 
devolució total o parcial de ls quantitats ja pagades a l’Ajuntament de Bescanó. A l’hora de 
calcular el total de despeses subvencionables, només es tindrà en compte la informació 
disponible en la data de finalització dels procediments descrits al punt 2 d’aquest mateix 
article.  

20.  Legislació 

En tot allò que no sigui contemplat en aquest acord d’associació s’estarà al que disposin la 

legislació vigent i les Disposicions comunes de l’acord de subvenció del projecte. 

21. Clàusula de jurisdicció 

La naturalesa jurídica d’aquest conveni és administrativa i per tant la jurisdicció competent 

per a la resolució de qualsevol incidència serà la contenciosa administrativa. Ambdues 

parts es sotmeten als Jutjats Contenciosos Administratius de Girona. 

Signat a (lloc) el (data), per duplicat en català. 

 

Per al beneficiari coordinador     Per al beneficiari associat 

 



ANNEXOS: 

- L’acord de subvenció signat entre la Comissió Europea i el beneficiari coordinador; 
- Les Disposicions Comunes 
- La proposta revisada del projecte 

 
Acuerdo de Ayuntamiento de Girona 

 

 

ACORD D’ASSOCIACIÓ respecte al projecte LIFE+ 

RIPARIA-TER  LIFE08NAT/E/000072 

Ajuntament de Girona / Consorci Alba-Ter 

 

1. Identificació de les parts contractants 

El Beneficiari Coordinador  

Nom de l’entitat  CONSORCI ALBA-TER 

Adreça completa  Plaça Fra Bernadí, 6      

08560-MANLLEU 

ES511-SPAIN 

representat per 

Nom    FRANCESC CAMPS I SAGUÉ 

Càrrec de la persona  President del Consorci Alba-Ter 

I 

El Beneficiari Associat  

Nom de l’entitat  AJUNTAMENT DE GIRONA 

Adreça completa  Plaça del Vi, 1 

    17004 - GIRONA 

    ES511-SPAIN 

representat per     

Nom    ANNA PAGANS I GRUARTMONER 

Càrrec de la persona  Alcaldessa de l’Ajuntament de Girona 

 



ACORDEN: 

2. Assumpte 

Aquest acord d’associació fa referència al projecte següent: 

- Nom del projecte  RECUPERACIÓ D’ HÀBITATS RIPARIS DEL RIU TER (Recovery of 
riparian habitats of the Ter river). 

- Acrònim  RIPARIA-TER. 

- Referència de l’acord de subvenció, signat el 14 de desembre de 2009, 
LIFE08NAT/E/000072. 

- Durada del projecte 48 mesos entre 1-1-2010 i 31-12-2013. 

- Costos permesos màxims  929.100 euros 

- Taxa de finançament de la UE 50% del cost total subvencionable, amb una contribució 
màxima de 464.550 euros. 

L’acord de subvenció signat pel beneficiari coordinador i la Comissió Europea, incloent-hi 
les disposicions especials, les Disposicions Comunes, la proposta de projecte completa i la 
resta d’annexos, forma part integrant d’aquest acord d’associació. 

Les disposicions de l’acord de subvenció, incloent-hi la declaració signada pel beneficiari 
associat (Disposicions Comunes: Articles 5.2 i 5.3), tindran prioritat sobre qualsevol altre 
acord entre el Consorci Alba-Ter i l’Ajuntament de Girona que pugui afectar l’execució de 
l’esmentat acord. 

3. Durada 

La durada de l’acord d’associació comença en el moment de la signatura de l’última de les 
dues parts (Consorci Alba-Ter / Ajuntament de Girona) i acaba en la data d’aprovació, per 
part de la Comissió, dels informes tècnics i financers finals. 

4. Funcions i obligacions del Consorci Alba-Ter 

4.9 El Consorci Alba-Ter, com a beneficiari coordinador, és l’únic responsable jurídic i 
financer, davant la Comissió, de la complerta execució del projecte i de la consecució dels 
seus objectius, així com de la difusió dels resultats del projecte. 

4.10 L’Ajuntament de Girona, com a beneficiari associat, mitjançant la declaració signada 
annexa a l’acord de subvenció, atorga al Consorci Alba-Ter poders per actuar en el seu 
nom i pel seu compte, en la signatura de l’esmentat acord de subvenció i de les seves 
eventuals clàusules addicionals posteriors amb la Comissió Europea. 

4.11 El Consorci Alba-Ter accepta totes les disposicions de l’acord amb la Comissió. 

4.12 En virtut del  la declaració signada pel beneficiari associat, només el Consorci Alba-Ter té 
dret a rebre fons de la Comissió i té la obligació, si s’escau, de distribuir les quantitats 
corresponents als beneficiaris associats en proporció a la seva participació en el projecte, 
en un termini màxim de quinze dies d’ençà del cobrament d’aquests fons. 

4.13 Si la contribució financera prevista per al projecte, registra alguna reducció en l’aportació 
d’un cofinançador, el Consorci Alba-Ter, de comú acord amb els beneficiaris associats, 
estarà obligat a trobar els recursos necessaris per tal que el projecte pugui realitzar-se 
correctament. La Comissió no augmentarà en cap cas la seva contribució ni el tipus de 
cofinançament. 



4.14 No obstant el que disposa l’article 24 de les disposicions comuns, que regula la 
contribució financera de la Comunitat al projecte, el Consorci Alba-Ter, com a beneficiari 
coordinador, aportarà una contribució financera al projecte. 

4.15 El Consorci Alba-Ter constituirà l’únic punt de contacte per a la Comissió i serà l’únic 
participant que l’informarà directament dels progressos tècnics i financers del projecte. 
Per tant, serà el Consorci Alba-Ter qui entregui a la Comissió tots els informes necessaris, 
de conformitat amb el que disposa l’article 12 de les Disposicions Comuns. No obstant 
això, el Consorci Alba-Ter proporcionarà a l’Ajuntament de Girona i d’altres beneficiaris 
associats, còpies dels informes tècnics i financers aportats a la Comissió, així com de les 
reaccions de la Comissió davant d’aquests documents. Tanmateix, el Consorci Alba-Ter 
informarà a l’Ajuntament de Girona sobre qualsevol gestió important davant la Comissió 
relacionada amb el projecte, per exemple sol·licituds d’esmenes a l’acord de subvenció i la 
resposta donada per la Comissió a aquestes sol·licituds. 

4.16 El Consorci Alba-Ter concertarà amb tots els beneficiaris associats acords en els que es 
descrigui la seva participació tècnica i financera en el projecte. Aquests acords seran 
totalment compatibles amb l’acord de subvenció signat amb la Comissió, faran referència 
de manera precisa a les Disposicions Comuns i inclouran, com a mínim, els aspectes 
descrits en les directrius emeses per la Comissió. Tanmateix, aniran signats pel beneficiari 
coordinador i els beneficiaris associats i es notificaran a la Comissió en un termini de nou 
mesos a partir de la data d’inici del projecte. Les disposicions de l’acord de subvenció, 
incloent-hi la declaració signada pel beneficiari associat  (article 5, apartats 2 i 3 de les 
Disposicions Comuns),  prevaldran sobre qualsevol conveni signat entre el beneficiari 
associat i el beneficiari coordinador que pugui afectar a l’aplicació de l’acord entre el 
beneficiari coordinador i la Comissió anteriorment esmentat.  

5. Funcions i obligacions de l’Ajuntament de Girona 

5.6 Els beneficiaris associats, entre els quals l’Ajuntament de Girona, són exclusivament les 
organitzacions indicades com a tals en el projecte i compromeses a executar-lo segons les 
modalitats oportunes. L’Ajuntament de Girona signarà l’acord previst a l’article 4 apartat 
8, i intervindrà directament en l’execució tècnica de la memòria valorada “Recuperació 
d’un antic braç, situat a l’extrem sud de la Illa de Pedret”, sempre segons el Pla de Gestió 
aprovat per a la zona TER 3 i els documents que se’n desprenen, actuacions que han 
estat consensuades adequadament amb la Comissió Executiva de la mateixa zona. 

5.7 L’Ajuntament de Girona confirma la declaració que varen signar, annexa a l’acord de 
subvenció, per la qual concedeix poders al Consorci Alba-Ter per actuar en el seu nom i 
pel seu compte davant la Comissió, en la signatura de l’acord de subvenció i de les seves 
possibles esmenes o clàusules addicionals posteriors. En conseqüència, l’Ajuntament de 
Girona autoritza el Consorci Alba-Ter per assumir plena responsabilitat legal als efectes de 
l’execució de l’acord. 

5.8 L’Ajuntament de Girona accepta totes les disposicions de l’acord amb la Comissió, en 
concret totes les que afecten els beneficiaris associats i al beneficiari coordinador. En 
particular, reconeix que, en virtut de la declaració que varen signar, el Consorci Alba-Ter 
és l’únic beneficiari que pot rebre el finançament de la Comissió i distribuir les quantitats 
corresponents a la participació dels beneficiaris associats en l’acció. 

5.9 L’Ajuntament de Girona es compromet a fer tot allò que sigui possible per ajudar al 
Consorci Alba-Ter a complir amb les obligacions adquirides en virtut de l’acord de 
subvenció. En concret, l’Ajuntament de Girona proporcionarà al Consorci Alba-Ter 
qualsevol document o informació tècnica i financera que aquest pugui necessitar, en el 
termini més breu possible. 



5.10 L’Ajuntament de Girona, aportarà 20.000 euros com a contribució financera al projecte, 
d’acord amb els següents paràmetres: 

Exercici 2011, l’Ajuntament de Girona executarà directament la contractació dels 
treballs a realitzar per l’execució de la memòria valorada “Recuperació de l’antic braç, 
situat a l’extrem sud de la Illa de Pedret”, amb un import total de 15.436,06 euros (IVA 
inclòs), d’acord amb la seva condició de beneficiari associat. En cas que, a l’hora 
d’efectuar la contractació, aquesta es signi per un import inferior al assenyalat en el 
projecte, l’Ajuntament de Girona abonarà la diferència al Consorci Alba-Ter, com a 
liquidació de la seva aportació al projecte. 

Exercici 2012, L’Ajuntament de Girona abonarà al Consorci Alba-Ter la quantitat de 
2.281,97 euros, com a part de la seva aportació al projecte i d’acord amb la seva condició 
de beneficiari associat. 

Exercici 2013, l’Ajuntament de Girona abonarà al Consorci Alba-Ter la quantitat de 
2.281,97 euros, com a resta de la seva aportació al projecte i d’acord amb la seva 
condició de beneficiari associat.   

6. Obligacions comunes tant del beneficiari coordinador com del beneficiari 
associat 

6.2 El Consorci Alba-Ter i els beneficiaris associats, entre ells l’Ajuntament de Girona, 
portaran una comptabilitat actualitzada de conformitat amb les normes comptables 
habituals imposades per la legislació o la normativa vigent. Per poder justificar les 
despeses i ingressos s’establirà un sistema de comptabilitat analítica ó de centres de cost. 
El beneficiari coordinador i els beneficiaris associats conservaran, durant el projecte i al 
menys durant els cinc anys posteriors al pagament final, els comprovants que justifiquin 
adequadament totes les despeses, rendes i ingressos del projecte notificats a la Comissió, 
tals com els documents de les licitacions, les factures, les ordres de compra, els 
justificants de pagament, les nòmines i qualsevol altre document utilitzat per el càlcul i la 
presentació de despeses. Aquesta documentació serà clara, precisa i efectiva i haurà de 
presentar-se a la Comissió quan aquesta ho sol·liciti. El Consorci Alba-Ter guardarà còpia 
de tots els justificants de tots els beneficiaris associats. 

S’estableixen les següents dates, com a límit perquè l’Ajuntament de Girona enviï còpies 
de la documentació acreditativa de les despeses efectuades en el marc del projecte, al 
Consorci Alba-Ter: 

• 30 de novembre de 2011. 

• 30 de novembre de 2012. 

• 31 de gener de 2014. 

Aquesta limitació respon a la necessitat del Consorci Alba-Ter de disposar d’aquesta 
documentació per a la redacció dels informes que ha de trametre a la Comissió en les 
següents dates: 

• 31 de desembre de 2011. 

• 31 de desembre de 2012. 

• 31 de març de 2014.  



6.6 El Consorci Alba-Ter i l’Ajuntament de Girona es comprometen a cuidar que totes les 
factures portin una referència clara al projecte (la indicació “RIPARIA-TER 
LIFE08NAT/E/000072”) i que les relacioni amb el sistema de comptabilitat analítica (per 
exemple, la indicació de la partida pressupostària relacionada amb el projecte, a la 
factura). 

6.7 Ambdós organismes,  Consorci Alba-Ter i Ajuntament de Girona, es comprometen a donar 
publicitat al projecte i als seus resultats, esmentant sempre l’ajuda comunitària rebuda, 
segons allò que indica l’article 13 de les Disposicions Comuns 

6.8 El Consorci Alba-Ter i l’Ajuntament de Girona compartiran, a títol gratuït, els 
coneixements tècnics necessaris per a la realització del projecte. 

6.9 Tant el Consorci Alba-Ter com l’Ajuntament de Girona confirmen que no actuaran, dins 
del context del projecte, com a subcontractistes o proveïdors l’un de l’altre o de qualsevol 
altre beneficiari associat. 

7. Cofinançadors del projecte 

El Consorci Alba-Ter i els beneficiaris associats, entre ells l’Ajuntament de Girona, 
concertaran amb els cofinançadors els acords que siguin necessaris per assegurar el 
cofinançament del projecte, sempre que tals acords no infringeixin les obligacions 
imposades al beneficiari coordinador i/o als beneficiaris associats per l’acord de subvenció. 

8. Subcontractistes 

8.3 L’adjudicació de subcontractes, tan per part del beneficiari coordinador com dels 
beneficiaris associats, s’ajustarà a les normes de contractació pública aplicables, d’acord 
amb la legislació vigent i les directives comunitàries sobre els procediments que la 
regeixen. Les normes de licitació esmentades, seran també d’aplicació en el cas de 
l’adquisició de bens d’equip o duradors. 

8.4 Totes les factures emeses pels subcontractistes faran una referència clara al projecte 
LIFE+ (la indicació “RIPARIA-TER LIFE08NAT/E/000072”) i a la comanda/contractació 
emesos pel beneficiari. Totes les factures inclouran, també, els detalls necessaris que 
permetin la identificació dels elements individuals coberts pel servei lliurat, és a dir, una 
descripció clara i el cost de cadascun dels elements. 

9. Responsabilitat civil 

El Consorci Alba-Ter i els beneficiaris associats, entre ells l’Ajuntament de Girona, 
assumiran la responsabilitat total davant de tercers, fins i tot la responsabilitat per 
qualsevol tipus de dany sofert mentre el projecte estigui en execució. 

10. Conflicte d’interessos 

10.3 El Consorci Alba-Ter i tots els beneficiaris associats, entre ells l’Ajuntament de Girona, 
s’obliguen a adoptar totes les mesures necessàries per prevenir qualsevol risc de conflicte 
d’interessos que puguin posar en perill l’execució imparcial i objectiva de l’acord. Un 
conflicte d’interessos pot resultar, en particular, d’interessos econòmics, territorials, 
d’afinitats polítiques o nacionals, de raons familiars o emocionals o de qualsevol altre 
comunitat d’interessos. 

10.4 Tota situació constitutiva d’un conflicte d’interessos o susceptible de conduir-hi durant 
l’execució de l’acord de subvenció, haurà de posar-se immediatament i per escrit en 
coneixement de la Comissió. El beneficiari coordinador i tots els beneficiaris associats 
adoptaran immediatament totes les mesures necessàries per resoldre aquesta situació. La 



comissió es reserva el dret a comprovar l’oportunitat d’aquestes mesures i podrà prendre 
d’altres, si ho considera necessari. 

 

11. Informes tècnics d’activitat 

El Consorci Alba-Ter haurà de tenir al corrent a la Comissió de l’evolució i els resultats del 
projecte LIFE+, mitjançant l’entrega del següents informes: 

• Un informe inicial, que s’entregarà abans del dia 30 de setembre de 2010. 

• Un informe intermig, que s’entregarà abans del dia 31 de desembre de 2011. 

• Un informe de progrés, que s’entregarà abans del dia 31 de desembre de 2012. 

• Un informe final, que s’entregarà abans del dia 31 de març de 2014. 

No obstant això, la Comissió podrà sol·licitar en qualsevol moment informe sobre la gestió 
tècnica i/o financera del projecte. 

Per a la redacció i posterior tramesa d’aquests informes, els beneficiaris associats i d’entre 
ells l’Ajuntament de Girona, proporcionaran qualsevol informació rellevant al Consorci 
Alba-Ter en el moment escaient abans de l’enviament dels informes a la Comissió, així 
com informació addicional en cas que la Comissió ho sol·licités. 

12. Accions de comunicació, publicitat per al suport de la Comunitat i 
productes audiovisuals 

El beneficiari coordinador i els beneficiaris associats donaran publicitat al projecte i als 
seus resultats, esmentant sempre l’ajuda comunitària rebuda, detallant aquest aspecte en 
cada informe d’activitat 

L’article 13 de les Disposicions Comuns especifica l’abast que han de tenir aquestes 
accions de comunicació i publicitat, a les quals s’obliguen tant el Consorci Alba-Ter com 
l’Ajuntament de Girona. 

13. Confidencialitat 

La Comissió, el Consorci Alba-Ter i l’Ajuntament de Girona es comprometen a preservar el 
secret de qualsevol document, informació o altre material que se’ls transmeti 
confidencialment, la revelació de la qual pugui danyar l’altra part. Les parts queden 
vinculades per aquesta obligació, fins i tot després de la data de finalització del projecte. 
Les dades personals incloses en el projecte s’introduiran en un instrument de gestió 
electrònica, que es posarà a disposició de la Comissió Europea, les demés institucions 
comunitàries i l’equip extern de seguiment, que estan subjectes a un acord de 
confidencialitat. Aquest instrument de gestió s’utilitza exclusivament per gestionar els 
projectes LIFE. 

14. Informes financers 

Pel que fa a la declaració final de despeses i ingressos, l’Ajuntament de Girona 
proporcionarà al Consorci Alba-Ter una “declaració resumida dels costos de participació” 
datada i signada el 31 de gener de 2014 com a molt tard.  



Per al control de la gestió de projectes i, també, per a l’elaboració d’informes, es podrà 
convocar sessió de la Comissió Executiva del TER1, creada per al seguiment de les 
actuacions a realitzar en aquesta zona. 

L’Ajuntament de Girona està obligat a informar dels costos especificats a les Disposicions 
Comunes i a l’acord de subvenció. Tanmateix, el beneficiari associat es compromet a 
complir la Part II “disposicions financeres” de les Disposicions Comuns de la Comissió. 

15. Costos aplicables estimats i contribució financera del beneficiari associat al 
projecte 

15.5 L’Ajuntament de Girona executarà accions amb un cost total estimat de 15.436,06 euros. 

15.6 L’Ajuntament de Girona contribuirà al projecte amb 4.563,94 euros de recursos financers 
propis. 

15.7 Els costos totals estimats incorreguts per l’Ajuntament de Girona seran revisats 
regularment durant el projecte. Les quantitats especificades en aquest article poden ser 
modificades d’acord amb el Consorci Alba-Ter, que tindrà en compte els costos totals del 
projecte incorreguts per tots els participants i sempre que les modificacions siguin en 
línea amb l’acord de subvenció en relació amb el pressupost del projecte. 

15.8 L’acord final estarà basat en l’avaluació de la Comissió de la declaració final de despeses i 
ingressos i més concretament en els costos aplicables acceptats pel projecte. 

16. Terminis de pagament 

16.4 Les aportacions de l’Ajuntament de Girona al Consorci Alba-Ter s’hauran de realitzar a 
qualsevol dels comptes corrents del beneficiari coordinador. 

16.5 Els pagaments de l’Ajuntament de Girona al Consorci Alba-Ter, de les seves aportacions 
previstes per als exercicis 2012 i 2013, s’efectuaran dintre el tercer trimestre de cada any. 

16.6 El Consorci Alba-Ter i l’Ajuntament de Girona acorden que tots els pagaments són 
considerats pagaments de prefinançament fins que la Comissió hagi aprovat els informes 
tècnics i financers finals. 

17. Auditoria financera de la Comissió 

La Comissió, o qualsevol representant autoritzat per ella, podrà efectuar una auditoria al 
Consorci Alba-Ter o a qualsevol beneficiari associat, i per tant a l’Ajuntament de Girona, 
en qualsevol moment durant el període d’execució del projecte i els cinc anys posteriors al 
pagament final de la contribució comunitària, a que es refereix l’article 28.4 de les 
Disposicions Comuns. 

18. Comprovacions i inspeccions 

El Consorci Alba-Ter i l’Ajuntament de Girona es comprometen a facilitar l’accés als llocs 
on s’està portant a terme el projecte, així com a la documentació referent a la seva gestió 
tècnica i financera, d’acord amb el que s’estableix a l’article 33 de les Disposicions 
Comuns.  

19. Cessament de l’acord d’associació 

19.4 L’acord d’associació entre el Consorci Alba-Ter i l’Ajuntament de Girona, cessarà 
anticipadament, sense cap indemnització per part del Consorci Alba-Ter a l’Ajuntament de 
Girona, en els següents cassos: 



o Si l’Ajuntament de Girona, sense cap raó tècnica o econòmica vàlida, incompleix alguna 
de les obligacions fonamentals que li imposa l’acord d’associació signat. 

o Si l’Ajuntament de Girona és responsable de irregularitats substancials en la gestió del 
projecte. 

o Si, d’acord amb el que estableix l’article 19 de les Disposicions Comuns, es dona un 
cessament anticipat de l’acord de subvenció del projecte signat entre la Comissió i el 
Consorci Alba-Ter. 

19.5 Per a la resolució de l’acord d’associació, el Consorci Alba-Ter aplicarà un procediment 
standard o un procediment urgent, amb els mateixos paràmetres que es detallen a 
l’article 19 de les Disposicions comuns en relació a l’acord de subvenció del projecte. 

19.6 En cas de resolució de l’acord de subvenció, el Consorci Alba-Ter podrà demanar la 
devolució total o parcial de ls quantitats ja pagades a l’Ajuntament de Girona. A l’hora de 
calcular el total de despeses subvencionables, només es tindrà en compte la informació 
disponible en la data de finalització dels procediments descrits al punt 2 d’aquest mateix 
articfle.  

20.  Legislació 

En tot allò que no sigui contemplat en aquest acord d’associació s’estarà al que disposin la 
legislació vigent i les Disposicions comunes de l’acord de subvenció del projecte. 

21. Clàusula de jurisdicció 

La naturalesa jurídica d’aquest conveni és administrativa i per tant la jurisdicció 
competent per a la resolució de qualsevol incidència serà la contenciosa administrativa. 
Ambdues parts es sotmeten als Jutjats Contenciosos Administratius de Girona. 

 

Signat a (lloc) el (data), per duplicat en català. 

 

 

 

 

Per al beneficiari coordinador     Per al beneficiari associat 

 

 

 

ANNEXOS: 

- L’acord de subvenció signat entre la Comissió Europea i el beneficiari coordinador; 
- Les Disposicions Comunes 
- La proposta revisada del projecte 

 
 
 



 
 
Acuerdo Ayuntamiento de Salt 
 

ACORD D’ASSOCIACIÓ respecte al projecte LIFE+ 

RIPARIA-TER  LIFE08NAT/E/000072 

Ajuntament de Salt / Consorci Alba-Ter 

 

1. Identificació de les parts contractants 

El Beneficiari Coordinador  

Nom de l’entitat  CONSORCI ALBA-TER 

Adreça completa  Plaça Fra Bernadí, 6      

08560-MANLLEU 

ES511-SPAIN 

representat per 

Nom    FRANCESC CAMPS I SAGUÉ 

Càrrec de la persona  President del Consorci Alba-Ter 

 

I 

El Beneficiari Associat  

Nom de l’entitat  AJUNTAMENT DE SALT 

Adreça completa  Plaça Lluís Companys, 1 

    17190-SALT 

    ES511-SPAIN 

representat per     

Nom    IOLANDA PINEDA I BALLÓ 

Càrrec de la persona  Alcaldessa-president de l’Ajuntament de Salt 

ACORDEN: 

2. Assumpte 

Aquest acord d’associació fa referència al projecte següent: 



- Nom del projecte  RECUPERACIÓ D’ HÀBITATS RIPARIS DEL RIU TER (Recovery 
of riparian habitats of the Ter river). 

- Acrònim  RIPARIA-TER. 

- Referència de l’acord de subvenció, signat el 14 de desembre de 2009, 
LIFE08NAT/E/000072. 

- Durada del projecte 48 mesos entre 1-1-2010 i 31-12-2013. 

- Costos permesos màxims  929.100 euros 

- Taxa de finançament de la UE 50% del cost total subvencionable, amb una contribució 
màxima de 464.550 euros. 

L’acord de subvenció signat pel beneficiari coordinador i la Comissió Europea, incloent-hi 

les disposicions especials, les Disposicions Comunes, la proposta de projecte completa i la 

resta d’annexos, forma part integrant d’aquest acord d’associació. 

Les disposicions de l’acord de subvenció, incloent-hi la declaració signada pel beneficiari 

associat (Disposicions Comunes: Articles 5.2 i 5.3), tindran prioritat sobre qualsevol altre 

acord entre el Consorci Alba-Ter i l’Ajuntament de Salt que pugui afectar l’execució de 

l’esmentat acord. 

3. Durada 

La durada de l’acord d’associació comença en el moment de la signatura de l’última de les 

dues parts (Consorci Alba-Ter / Ajuntament de Salt) i acaba en la data d’aprovació, per 

part de la Comissió, dels informes tècnics i financers finals. 

4. Funcions i obligacions del Consorci Alba-Ter 

4.17 El Consorci Alba-Ter, com a beneficiari coordinador, és l’únic responsable jurídic i 
financer, davant la Comissió, de la complerta execució del projecte i de la consecució dels 
seus objectius, així com de la difusió dels resultats del projecte. 

4.18 L’Ajuntament de Salt, com a beneficiari associat, mitjançant la declaració signada annexa 
a l’acord de subvenció, atorga al Consorci Alba-Ter poders per actuar en el seu nom i pel 
seu compte, en la signatura de l’esmentat acord de subvenció i de les seves eventuals 
clàusules addicionals posteriors amb la Comissió Europea. 

4.19 El Consorci Alba-Ter accepta totes les disposicions de l’acord amb la Comissió. 

4.20 En virtut de  la declaració signada pel beneficiari associat, només el Consorci Alba-Ter té 
dret a rebre fons de la Comissió i té la obligació, si s’escau, de distribuir les quantitats 
corresponents als beneficiaris associats en proporció a la seva participació en el projecte, 
en un termini màxim de quinze dies d’ençà del cobrament d’aquests fons. 

4.21 Si la contribució financera prevista per al projecte, registra alguna reducció en l’aportació 
d’un cofinançador, el Consorci Alba-Ter, de comú acord amb els beneficiaris associats, 
estarà obligat a trobar els recursos necessaris per tal que el projecte pugui realitzar-se 
correctament. La Comissió no augmentarà en cap cas la seva contribució ni el tipus de 
cofinançament. 

4.22 No obstant el que disposa l’article 24 de les disposicions comuns, que regula la contribució 
financera de la Comunitat al projecte, el Consorci Alba-Ter, com a beneficiari coordinador, 
aportarà una contribució financera al projecte. 



4.23 El Consorci Alba-Ter constituirà l’únic punt de contacte per a la Comissió i serà l’únic 
participant que l’informarà directament dels progressos tècnics i financers del projecte. Per 
tant, serà el Consorci Alba-Ter qui entregui a la Comissió tots els informes necessaris, de 
conformitat amb el que disposa l’article 12 de les Disposicions Comuns. No obstant això, 
el Consorci Alba-Ter proporcionarà a l’Ajuntament de Salt i d’altres beneficiaris associats, 
còpies dels informes tècnics i financers aportats a la Comissió, així com de les reaccions de 
la Comissió davant d’aquests documents. Tanmateix, el Consorci Alba-Ter informarà a 
l’Ajuntament de Salt sobre qualsevol gestió important davant la Comissió relacionada amb 
el projecte, per exemple sol·licituds d’esmenes a l’acord de subvenció i la resposta donada 
per la Comissió a aquestes sol·licituds. 

4.24 El Consorci Alba-Ter concertarà amb tots els beneficiaris associats acords en els que es 
descrigui la seva participació tècnica i financera en el projecte. Aquests acords seran 
totalment compatibles amb l’acord de subvenció signat amb la Comissió, faran referència 
de manera precisa a les Disposicions Comuns i inclouran, com a mínim, els aspectes 
descrits en les directrius emeses per la Comissió. Tanmateix, aniran signats pel beneficiari 
coordinador i els beneficiaris associats i es notificaran a la Comissió en un termini de nou 
mesos a partir de la data d’inici del projecte. Les disposicions de l’acord de subvenció, 
incloent-hi la declaració signada pel beneficiari associat  (article 5, apartats 2 i 3 de les 
Disposicions Comuns),  prevaldran sobre qualsevol conveni signat entre el beneficiari 
associat i el beneficiari coordinador que pugui afectar a l’aplicació de l’acord entre el 
beneficiari coordinador i la Comissió anteriorment esmentat.  

5. Funcions i obligacions de l’Ajuntament de Salt 

5.11 Els beneficiaris associats, entre els quals l’Ajuntament de Salt, són exclusivament les 
organitzacions indicades com a tals en el projecte i compromeses a executar-lo segons les 
modalitats oportunes. L’Ajuntament de Salt signarà l’acord previst a l’article 4 apartat 8, i 
intervindrà directament en l’execució tècnica de la memòria valorada “Ampliació de la 
zona inundable de la gorga d’en Quirze”, sempre segons el Pla de Gestió aprovat per a la 
zona TER 2 i els documents que se’n desprenen, actuacions que han estat consensuades 
adequadament amb la Comissió Executiva de la mateixa zona. 

5.12 L’Ajuntament de Salt confirma la declaració que varen signar, annexa a l’acord de 
subvenció, per la qual concedeix poders al Consorci Alba-Ter per actuar en el seu nom i 
pel seu compte davant la Comissió, en la signatura de l’acord de subvenció i de les seves 
possibles esmenes o clàusules addicionals posteriors. En conseqüència, l’Ajuntament de 
Salt autoritza el Consorci Alba-Ter per assumir plena responsabilitat legal als efectes de 
l’execució de l’acord. 

5.13 L’Ajuntament de Salt accepta totes les disposicions de l’acord amb la Comissió, en concret 
totes les que afecten els beneficiaris associats i al beneficiari coordinador. En particular, 
reconeix que, en virtut de la declaració que varen signar, el Consorci Alba-Ter és l’únic 
beneficiari que pot rebre el finançament de la Comissió i distribuir les quantitats 
corresponents a la participació dels beneficiaris associats en l’acció. 

5.14 L’Ajuntament de Salt es compromet a fer tot allò que sigui possible per ajudar al Consorci 
Alba-Ter a complir amb les obligacions adquirides envirtut de l’acord de subvenció. En 
concret, l’Ajuntament de Salt proporcionarà al Consorci Alba-Ter qualsevol document o 
informació tècnica i financera que aquest pugui necessitar, en el termini més breu possible. 

5.15 L’Ajuntament de Salt, aportarà 20.000 euros com a contribució financera al projecte, 
d’acord amb els següents paràmetres: 



Exercici 2011, l’Ajuntament de Salt executarà directament la contractació dels treballs a 

realitzar per l’execució de la memòria valorada “Ampliació de l zona inundable de la gorga 

d’en Quirze”,  amb un import total de 13.691,39 (IVA inclòs), d’acord amb la seva 

condició de beneficiari associat. En cas que, a l’hora d’efectuar la contractació, aquesta es 

signi per un import inferior al assenyalat en el projecte, l’Ajuntament de Salt abonarà la 

diferència al Consorci Alba-Ter, com a liquidació de la seva aportació al projecte. 

Exercici 2012, l’Ajuntament de Salt abonarà al Consorci Alba-Ter la quantitat de 3.154,30 

euros, com a part de la seva aportació al projecte i d’acord amb la seva condició de 

beneficiari associat. 

Exercici 2013, l’Ajuntament de Salt abonarà al Consorci Alba-Ter la quantitat de 3.154,31 

euros, com a resta de la seva aportació al projecte i d’acord amb la seva condició de 

beneficiari associat. 

6. Obligacions comunes tant del beneficiari coordinador com del beneficiari associat 

6.3 El Consorci Alba-Ter i els beneficiaris associats, entre ells l’Ajuntament de Salt, portaran 
una comptabilitat actualitzada de conformitat amb les normes comptables habituals 
imposades per la legislació o la normativa vigent. Per poder justificar les despeses i 
ingressos s’establirà un sistema de comptabilitat analítica ó de centres de cost. El 
beneficiari coordinador i els beneficiaris associats conservaran, durant el projecte i al 
menys durant els cinc anys posteriors al pagament final, els comprovants que justifiquin 
adequadament totes les despeses, rendes i ingressos del projecte notificats a la Comissió, 
tals com els documents de les licitacions, les factures, les ordres de compra, els justificants 
de pagament, les nòmines i qualsevol altre document utilitzat per el càlcul i la presentació 
de despeses. Aquesta documentació serà clara, precisa i efectiva i haurà de presentar-se a la 
Comissió quan aquesta ho sol·liciti. El Consorci Alba-Ter guardarà còpia de tots els 
justificants de tots els beneficiaris associats. 

S’estableixen les següents dates, com a límit perquè l’Ajuntament de Salt enviï còpies de la 

documentació acreditativa de les despeses efectuades en el marc del projecte, al Consorci 

Alba-Ter: 

• 30 de novembre de 2011. 

• 30 de novembre de 2012. 

• 31 de gener de 2014. 

Aquesta limitació respon a la necessitat del Consorci Alba-Ter de disposar d’aquesta 

documentació per a la redacció dels informes que ha de trametre a la Comissió en les 

següents dates: 

• 31 de desembre de 2011. 

• 31 de desembre de 2012. 

• 31 de març de 2014.  

6.10 El Consorci Alba-Ter i l’Ajuntament de Salt es comprometen a cuidar que totes les 
factures portin una referència clara al projecte (la indicació “RIPARIA-TER 



LIFE08NAT/E/000072”) i que les relacioni amb el sistema de comptabilitat analítica (per 
exemple, la indicació de la partida pressupostària relacionada amb el projecte, a la factura). 

6.11 Ambdós organismes,  Consorci Alba-Ter i Ajuntament de Salt, es comprometen a donar 
publicitat al projecte i als seus resultats, esmentant sempre l’ajuda comunitària rebuda, 
segons allò que indica l’article 13 de les Disposicions Comuns 

6.12 El Consorci Alba-Ter i l’Ajuntament de Salt compartiran, a títol gratuït, els coneixements 
tècnics necessaris per a la realització del projecte. 

6.13 Tant el Consorci Alba-Ter com l’Ajuntament de Salt confirmen que no actuaran, dins del 
context del projecte, com a subcontractistes o proveïdors l’un de l’altre o de qualsevol altre 
beneficiari associat. 

7. Cofinançadors del projecte 

El Consorci Alba-Ter i els beneficiaris associats, entre ells l’Ajuntament de Salt, 

concertaran amb els cofinançadors els acords que siguin necessaris per assegurar el 

cofinançament del projecte, sempre que tals acords no infringeixin les obligacions 

imposades al beneficiari coordinador i/o als beneficiaris associats per l’acord de subvenció. 

8. Subcontractistes 

8.5 L’adjudicació de subcontractes, tan per part del beneficiari coordinador com dels 
beneficiaris associats, s’ajustarà a les normes de contractació pública aplicables, d’acord 
amb la legislació vigent i les directives comunitàries sobre els procediments que la 
regeixen. Les normes de licitació esmentades, seran també d’aplicació en el cas de 
l’adquisició de bens d’equip o duradors. 

8.6 Totes les factures emeses pels subcontractistes faran una referència clara al projecte LIFE+ 
(la indicació “RIPARIA-TER LIFE08NAT/E/000072”) i a la comanda/contractació 
emesos pel beneficiari. Totes les factures inclouran, també, els detalls necessaris que 
permetin la identificació dels elements individuals coberts pel servei lliurat, és a dir, una 
descripció clara i el cost de cadascun dels elements. 

9. Responsabilitat civil 

El Consorci Alba-Ter i els beneficiaris associats, entre ells l’Ajuntament de Salt, assumiran 

la responsabilitat total davant de tercers, fins i tot la responsabilitat per qualsevol tipus de 

dany sofert mentre el projecte estigui en execució. 

10. Conflicte d’interessos 

10.5 El Consorci Alba-Ter i tots els beneficiaris associats, entre ells l’Ajuntament de Salt, 
s’obliguen a adoptar totes les mesures necessàries per prevenir qualsevol risc de conflicte 
d’interessos que puguin posar en perill l’execució imparcial i objectiva de l’acord. Un 
conflicte d’interessos pot resultar, en particular, d’interessos econòmics, territorials, 
d’afinitats polítiques o nacionals, de raons familiars o emocionals o de qualsevol altre 
comunitat d’interessos. 

10.6 Tota situació constitutiva d’un conflicte d’interessos o susceptible de conduir-hi durant 
l’execució de l’acord de subvenció, haurà de posar-se immediatament i per escrit en 
coneixement de la Comissió. El beneficiari coordinador i tots els beneficiaris associats 
adoptaran immediatament totes les mesures necessàries per resoldre aquesta situació. La 



comissió es reserva el dret a comprovar l’oportunitat d’aquestes mesures i podrà prendre 
d’altres, si ho considera necessari. 

11. Informes tècnics d’activitat 

El Consorci Alba-Ter haurà de tenir al corrent a la Comissió de l’evolució i els resultats del 

projecte LIFE+, mitjançant l’entrega del següents informes: 

• Un informe inicial, que s’entregarà abans del dia 30 de setembre de 2010. 

• Un informe intermig, que s’entregarà abans del dia 31 de desembre de 2011. 

• Un informe de progrés, que s’entregarà abans del dia 31 de desembre de 2012. 

• Un informe final, que s’entregarà abans del dia 31 de març de 2014. 

No obstant això, la Comissió podrà sol·licitar en qualsevol moment informe sobre la gestió 

tècnica i/o financera del projecte. 

Per a la redacció i posterior tramesa d’aquests informes, els beneficiaris associats i d’entre 

ells l’Ajuntament de Salt, proporcionaran qualsevol informació rellevant al Consorci Alba-

Ter en el moment escaient abans de l’enviament dels informes a la Comissió, així com 

informació addicional en cas que la Comissió ho sol·licités. 

12. Accions de comunicació, publicitat per al suport de la Comunitat i productes 

audiovisuals 

El beneficiari coordinador i els beneficiaris associats donaran publicitat al projecte i als 

seus resultats, esmentant sempre l’ajuda comunitària rebuda, detallant aquest aspecte en 

cada informe d’activitat 

L’article 13 de les Disposicions Comuns especifica l’abast que han de tenir aquestes 

accions de comunicació i publicitat, a les quals s’obliguen tant el Consorci Alba-Ter com 

l’Ajuntament de Salt. 

13. Confidencialitat 

La Comissió, el Consorci Alba-Ter i l’Ajuntament de Salt es comprometen a preservar el 

secret de qualsevol document, informació o altre material que se’ls transmeti 

confidencialment, la revelació de la qual pugui danyar l’altra part. Les parts queden 

vinculades per aquesta obligació, fins i tot després de la data de finalització del projecte. 

Les dades personals incloses en el projecte s’introduiran en un instrument de gestió 

electrònica, que es posarà a disposició de la Comissió Europea, les demés institucions 

comunitàries i l’equip extern de seguiment, que estan subjectes a un acord de 

confidencialitat. Aquest instrument de gestió s’utilitza exclusivament per gestionar els 

projectes LIFE. 

14. Informes financers 

Pel que fa a la declaració final de despeses i ingressos, l’Ajuntament de Salt proporcionarà 

al Consorci Alba-Ter una “declaració resumida dels costos de participació” datada i 

signada el 31 de gener de 2014 com a molt tard.  



Per al control de la gestió de projectes i, també, per a l’elaboració d’informes, es podrà 

convocar sessió de la Comissió Executiva del TER1, creada per al seguiment de les 

actuacions a realitzar en aquesta zona. 

L’Ajuntament de Salt està obligat a informar dels costos especificats a les Disposicions 

Comunes i a l’acord de subvenció. Tanmateix, el beneficiari associat es compromet a 

complir la Part II “disposicions financeres” de les Disposicions Comuns de la Comissió. 

15. Costos aplicables estimats i contribució financera del beneficiari associat al 

projecte 

15.9 L’Ajuntament de Salt executarà accions amb un cost total estimat de 13.691,39 euros 
euros. 

15.10 L’Ajuntament de Salt contribuirà al projecte amb l’aportació directa de 6.308,61 euros de 
recursos financers propis. 

15.11 Els costos totals estimats incorreguts per l’Ajuntament de Salt seran revisats regularment 
durant el projecte. Les quantitats especificades en aquest article poden ser modificades 
d’acord amb el Consorci Alba-Ter, que tindrà en compte els costos totals del projecte 
incorreguts per tots els participants i sempre que les modificacions siguin en línea amb 
l’acord de subvenció en relació amb el pressupost del projecte. 

15.12 L’acord final estarà basat en l’avaluació de la Comissió de la declaració final de despeses i 
ingressos i més concretament en els costos aplicables acceptats pel projecte. 

16. Terminis de pagament 

16.7 Les aportacions de l’Ajuntament de Salt al Consorci Alba-Ter s’hauran de realitzar a 
qualsevol dels comptes corrents del beneficiari coordinador. 

16.8 Els pagaments de l’Ajuntament de Salt al Consorci Alba-Ter, de les seves aportacions 
previstes per als exercicis 2012 i 2013, s’efectuaran dintre el tercer trimestre de cada any. 

16.9 El Consorci Alba-Ter i l’Ajuntament de Salt acorden que tots els pagaments són 
considerats pagaments de prefinançament fins que la Comissió hagi aprovat els informes 
tècnics i financers finals. 

17. Auditoria financera de la Comissió 

La Comissió, o qualsevol representant autoritzat per ella, podrà efectuar una auditoria al 

Consorci Alba-Ter o a qualsevol beneficiari associat, i per tant a l’Ajuntament de Salt, en 

qualsevol moment durant el període d’execució del projecte i els cinc anys posteriors al 

pagament final de la contribució comunitària, a que es refereix l’article 28.4 de les 

Disposicions Comuns. 

18. Comprovacions i inspeccions 

El Consorci Alba-Ter i l’Ajuntament de Salt es comprometen a facilitar l’accés als llocs on 

s’està portant a terme el projecte, així com a la documentació referent a la seva gestió 

tècnica i financera, d’acord amb el que s’estableix a l’article 33 de les Disposicions 

Comuns.  

 



19. Cessament de l’acord d’associació 

19.7 L’acord d’associació entre el Consorci Alba-Ter i l’Ajuntament de Salt, cessarà 
anticipadament, sense cap indemnització per part del Consorci Alba-Ter a l’Ajuntament de 
Salt, en els següents cassos: 

o Si l’Ajuntament de Salt, sense cap raó tècnica o econòmica vàlida, incompleix alguna de 
les obligacions fonamentals que li imposa l’acord d’associació signat. 

o Si l’Ajuntament de Salt és responsable de irregularitats substancials en la gestió del 
projecte. 

o Si, d’acord amb el que estableix l’article 19 de les Disposicions Comuns, es dona un 
cessament anticipat de l’acord de subvenció del projecte signat entre la Comissió i el 
Consorci Alba-Ter. 

19.8 Per a la resolució de l’acord d’associació, el Consorci Alba-Ter aplicarà un procediment 
standard o un procediment urgent, amb els mateixos paràmetres que es detallen a l’article 
19 de les Disposicions comuns en relació a l’acord de subvenció del projecte. 

19.9 En cas de resolució de l’acord de subvenció, el Consorci Alba-Ter podrà demanar la 
devolució total o parcial de les quantitats ja pagades a l’Ajuntament de Salt. A l’hora de 
calcular el total de despeses subvencionables, només es tindrà en compte la informació 
disponible en la data de finalització dels procediments descrits al punt 2 d’aquest mateix 
article.  

20.  Legislació 

En tot allò que no sigui contemplat en aquest acord d’associació s’estarà al que disposin la 

legislació vigent i les Disposicions comunes de l’acord de subvenció del projecte. 

21. Clàusula de jurisdicció 

La naturalesa jurídica d’aquest conveni és administrativa i per tant la jurisdicció competent 

per a la resolució de qualsevol incidència serà la contenciosa administrativa. Ambdues 

parts es sotmeten als Jutjats Contenciosos Administratius de Girona. 

Signat a (lloc) el (data), per duplicat en català. 

 

 

 

Per al beneficiari coordinador     Per al beneficiari associat 

 

 

ANNEXOS: 

- L’acord de subvenció signat entre la Comissió Europea i el beneficiari coordinador; 
- Les Disposicions Comunes 
- La proposta revisada del projecte 

 



7.4. Indicadores 

En relación a los indicadores de la tabla de naturaleza que se recogen en el proyecto inicial, 

a fecha de septiembre de 2010 no se pueden actualizar debido a que algunos de los datos 

dependen de los planes de gestión de los espacios. Como se ha podido comprobar en el 

presente informe los planes de gestión y los proyectos ejecutivos estarán listos a diciembre 

de 2010 (véase apartados 5.1. y 5.3.).  


